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KULTURHISTORISK BEDÖMNING AV 
STENMAGASINET, BRÖDET 1, TILL ANSÖKAN OM 
RIVNINGSLOV 
 
UPPDRAG 
Undertecknad har av Lantmännen Fastighet AB, Mikael Bernström, fått i uppdrag att 
sammanställa yttrande som inlaga till ansökan om rivningslov för Stenmagasinet på 
Brödet 1. Syftet med inlagan är att tydliggöra byggnadens kulturvärde som underlag inför 
bedömning om rivning ska ske. Efter rivning planeras nya bostäder att uppföras på platsen.  
 
Vill understryka att jag inte beslutar om rivning kan göras utan belyser byggnadens 
kulturvärde och de lagrum som styr hur beslutet kan fattas. 
 
NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN/ HISTORIK 
Efter genomgång av material från Karlstad kommun som ”Antikvariskt PM för Brödet 1, 
Sammanfattning av kulturhistorisk hänsyn som bör tas vid exploatering”, Länsstyrelsen 
Värmlands rapport Riksintresse för kulturmiljövården Alsterdalen och detaljplan konstateras 
att historiken om ”Stenmagasinet” är ganska bristfälligt dokumenterad. Även sökningar på 
internet ger magert resultat.  
 
Följande fakta har vi om Stenmagasinet och Gula villan; 

 Byggnaden är uppförd 1939 enligt Lantmännen Fastigheters arkiv 
 Byggnadsstommen består av murade tegelväggar som putsats in- och utvändigt, 

takstolar och invändiga pelare av trä. 
 Byggnaden är relativt orörd sedan uppförandet. 
 Den intilliggande ”Gula villans” ålder är oklar men Karlstads kommun bedömer att 

byggnaden kan vara uppförd i mitten av 1800-talet. Finns utritad på ekonomisk karta 
från 1883-1895. 

 
Exteriört är byggnaden förhållandevis intakt med vit/ljust grå puts och grönmålade träfönster 
och dekorativa fönsterluckor. Taket är någon gång omlagt med ett trapetskorrugerat plåttak. 
Fönster är 1-glasfönster och är ursprungliga. Det finns flera ursprungliga skjutportar i trä, 
sentida industriport av takskjutmodell och entreparti av natureloxerad aluminium som inrymts 
i en av skjutportarna. Utvändigt är de murade väggarna förstärkta med kontreforer som är 
inputsade i fasadkulör. I det sydvästra hörnet av byggnaden faller marken naturligt undan 
och där har en hög gjuten sockel utförts. Det flacka taket är belagt med svart 
trapetskorrugerad plåt. Djup takfot med synliga tassar, hängrännor och stuprör av plåt med 
mjuka krökar. 
 
Interiört är byggnaden i stort sett orörd med putsade väggar, frilagd stomme i trä och 
råspontat trätak. Golvet består till övervägande delen av asfalt samt mindre avgränsad del i 
byggnaden som har trägolv. Skjutportarnas upphängningsanordningar rullar fortfarande på 
plattstål med enkelt smidda ändstopp. Nya innerväggar har rests under senare år. Invändigt 
är byggnaden generellt välhållen. 
  



 
PLANERADE FÖRÄNDRINGAR 
Avsikten är att riva byggnaden och ersätta den med ett sammanhållet bostadskvarter runt 
den Gula villan som planeras att behållas och restaureras.  
 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MYNDIGHETSKRAV 
I detaljplanen för Brödet 1, daterad 1976-10-26, anges inget skydd för aktuell byggnad. 
För fastigheten specificerar gällande detaljplan ”Jm, område för småindustriändamål”. 
 

 
Detaljplan från 1976 
 
För området finns ett planprogram för detaljplan framtaget. Planprogram för del av 
fastigheten Brödet 1 m.fl godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2012-05-23. Det finns inget 
förslag till detaljplan färdigt och tid för samråd är inte bestämd. På Karlstads kommuns 
hemsida kan man läsa att: 

”I planprogrammet står bland annat att det aktuella området kan exploateras med 95-
100 bostäder i form av radhus och parhus samt cirka fyra villatomter. De befintliga 
byggnaderna kan till största delen bevaras och byggas om till bostäder.” 

 
I inledningen av det år 2012 framtagna planprogrammet framhävs att fastighetsägaren 
(Lantmännen) inte ser ”några framtida användningsområden för dessa byggnader som 
verksamhetslokaler.” 
 
Alsterdalen är efter beslut av Riksantikvarieämbetet 1987 ett riksintresse för 
kulturmiljövården (K 18). 



 
Motivering:  
Dalgångsbygd med bruksherrgårdar som levandegöres av Frödings diktning 
 
Uttryck för riksintresset:  
Alsters, Gunneruds och Alstrums herrgårdar i nyklassicistisk arkitektur. Alsters träkyrka från 
1696. Minnessten över Gustaf Fröding från 1921. 
 

 
Källa: Sveriges länskarta med markerad utbredning av området för riksintresse. 
 
YTTRANDE ÖVER PLANERAD RIVNING I FÖRHÅLLANDE TILL GÄLLANDE LAGAR 
OCH BESTÄMMELSER 
PBL är den övergripande lagstiftningen som alltid ska tolkas och efterlevas. Utöver det finns 
lokala bestämmelser i detaljplan och andra antagna dokument.  
I Karlstad finns följande lokala bestämmelser; 

 I översiktsplanen från 2006 framgår att: ”området mellan Alster och Skattkärr utpekats 
som utvecklingsområde och anges att Alster på sikt ska kompletteras med fler 
villatomter. Alster tillhör en av de orter där det finns ett behov av planläggning och 
efterfrågan på villatomter.” 

 I gällande översiktsplan från 2012 anges att: ”programområdet ligger i stråket av 
stadsutvecklingsområdena Välsviken, Busterud och Lungvik. En förutsättning för 
denna utveckling är förbättrad vatten- och avloppsförsörjning.” 

 Gällande detaljplan anger inget som förhindrar att rivning sker. 
 RAÄ:s beslut om riksintresse med beskrivning av motiv och uttryck bedöms inte 

förhindra rivning av byggnaden. 



 
I PBL 9 kap 34§ anges; 
Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte  
   1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller  
   2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga eller konstnärliga värde. 
 
I Boverkets förklaringstext till ovan angiven paragraf anges bl.a; 
”Är det en kulturhistoriskt värdefull byggnad så kan kommunen alltid avslå en begäran om 
rivningslov. För detta behövs inget stöd i detaljplan eller områdesbestämmelser eller att 
byggnaden på något annat sätt har utpekats i förväg. Om byggnaden inte omfattas av 
rivningsförbud i plan, så kan dock kommunen ändå bevilja ett rivningslov även om det är en 
kulturhistoriskt värdefull byggnad. 
För att avslå en begäran om rivningslov krävs det inte att byggnaden i sig har särskilda 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden, det räcker att byggnaden 
utgör en del av en miljö med sådana värden. Det räcker om det rivningshotade huset till 
exempel ingår i en enhetlig grupp med tidstypiskt byggnadsskick eller ligger i en husrad eller 
vid ett torg av miljömässigt värde. En skyddsvärd miljö kan till exempel utgöras av en 
stadsdel med påtagliga trevnadsvärden. Att byggnaden lokalt tillmäts stor betydelse kan vara 
ett tillräckligt skäl för att avslå en begäran om rivningslov. Som stöd i en sådan bedömning 
kan kommunen utnyttja kunskapsunderlag som har tagits fram i samband med olika typer av 
byggnadsinventeringar eller överväganden som har gjorts i översiktsplanen om hur områden 
av riksintresse för kulturmiljövården bör tas till vara…. 
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.” 
 
TIDIGARE PUBLICERADE YTTRANDEN FRÅN MYNDIGHET OCH ANTIKVARISK 
KOMPETENS SOM BERÖR STENMAGASINET 
I samband med tidigare planarbete har några yttranden från antikvarisk kompetens utgjort 
underlag inför fortsatt planarbete. 

 Karlstads stadsbyggnadsförvaltning har 2011 tagit fram ett PM, ”Antikvariskt PM för 
Brödet 1, Sammanfattning av kulturhistorisk hänsyn som bör tas vid exploatering”. 
Stenmagasinet bedöms uppvisa ”ett kulturhistoriskt värde. Mycket troligt är att den är 
särskilt värdefull enligt PBL 8:13”. 

 Godkänt planprogram (daterat 2012-05-07 och godkännandedatum 2012-05-23) är 
inte juridiskt bindande utan det är vägledande i kommande skeden. Planprogrammet 
anger bland annat att: ”Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde som föreslås att den 
faller under PBL 8:13, förbud mot förvanskning.” 

 I samband med framtagandet av planprogrammet utfördes en kulturhistorisk 
värdering, ”Fördjupad kulturhistorisk värdebeskrivning fastigheten Brödet 1, Karlstads 
kommun” som togs fram av Värmlands Museum vilken fokuserar på byggnader och 
objekt inom planområdet. Det aktuella stenmagasinet befanns ”bära på 
kulturhistoriskt värde av främst byggnads-historisk och samhällshistorisk art”. Vidare 
framförs att: ”Byggnaden är av avgörande betydelse för att tydliggöra platsens 
historia som industrimiljö.” 

 
BEDÖMNING AV TEKNISK STATUS AV STENMAGASINET 
Stenmagasinet bedöms ha underhållits löpande vilket resulterat i en strukturellt och estetiskt 
sund byggnad. 
Av de mer påtagliga nuvarande bristerna kan nämnas; 

 Mindre putsskador. 
 Snickerier behöver omvårdnad. 
 Några pelare i byggnaden har mekaniska skador 

 



BEDÖMNING AV KULTURHISTORISKT VÄRDE OCH ARGUMENT FÖR ATT BEHÅLLA 
STENMAGASINET 
Byggnaden är kulturhistoriskt värderad i Värmlands Museums kulturhistoriska värdering, 
”Fördjupad kulturhistorisk värdebeskrivning fastigheten Brödet 1, Karlstads kommun” och 
kompletteras här med ytterligare några synpunkter. 
 
Stenmagasinet har ett kulturhistoriskt värde av följande skäl; 

 Byggnaden tillhör de första som uppfördes i området i Lantmännens regi och minner 
om en viktig samhällsfunktion med tidigare verksamhet som lager i freds- och krigstid. 

 Byggnaden är väl underhållen med huvudsakliga delar som fasad, stomme, fönster 
och portar i ett utförande som kan anses vara ursprungligt utifrån jämförelse med 
äldre bildmaterial och inventering på plats. 

 Byggnaden har en sparsmakad, funktionell och omsorgsfull utformning. 
 Byggnaden är en årsring i området i förhållande till Gula villan, Alsters herrgård och 

övriga industribyggnader på platsen. 
 
Ytterligare en aspekt är hållbarhetsprincipen och att i varje läge undersöka om en befintlig 
byggnad, kulturhistoriskt värdefull eller inte, kan få en ny användning och syfte med en 
ombyggnad.  
 
ARGUMENT FÖR ATT ERSÄTTA STENMAGASINET MED BOSTÄDER 
Om jag bortser från byggnadens ursprungliga funktion och historiska samhällsbetydelse är 
byggnadens gestaltning på platsen inte självklar. Stenmagasinet i sin proportion förhåller sig 
inte till den tidigare mer dominerande Gula villan på platsen. Närheten till villan, som har ett 
högt kulturhistoriskt värde och nu ska restaureras, antyder att villan inte tillmättes stor 
betydelse vid uppförandet av stenmagasinet. När Gula villan uppfördes, troligen runt mitten 
av 1800-talet, såg landskapet annorlunda ut och hade en betydligt mer lantlig karaktär, om 
jag tänker bort alla industribyggnader ser jag en välmående gårdsbildning med koppling till 
Alsters herrgård. Detta bekräftas av den ekonomiska kartan (häradskartan) från 1883-1895. 
Efter hand tillkom industribyggnader och senare Stenmagasinet. För att summera 
resonemanget vill jag lyfta frågan om vad som ska sparas, vad som planeras att byggas och 
hur den gestaltade helhetsbilden kommer att upplevas? 
 
Stenmagasinet ingår inte i ett sammanhang eller byggnadsgrupp som gör den omistlig av 
detta skäl. Närliggande bebyggelse har ingen tydlig koppling eller bedöms vara direkt 
beroende av byggnaden i byggnadspusslet. 
 
Stenmagasinets användning och syfte har varit att fungera som lager och arkiv. I detta fall 
har huvudsyftet som lager till Lantmännens verksamhet fallit bort under senare år och 
byggnaden har nu funktion som uthyrd lagerlokal för belysningsmaterial. Detta innebär att 
nuvarande vård och underhåll hålls på minsta möjliga nivå.  
Utifrån detta resonemang är också bedömningen att byggnaden inte kan tillmätas stor 
betydelse lokalt. Alsters herrgård väster om Stenmagasinet är ett exempel på en byggnad 
som tillmäts stor lokal betydelse då många av stadens invånare har relation och minnen 
förknippade till byggnaden. 
 
Tidigare har det föreslagits att bygga bostäder i stenmagasinet vilket är en bra tanke. När 
ombyggnadsritningarna studeras syns ändå grundläggande problem med ljusinsläpp och 
byggnadens gestaltning i sin nya kontext. Detta har sen inneburit att beställaren förkastat 
tanken på att bygga om stenmagasinet till bostäder. Andra användningsområden är svåra att 
hitta då området avses att detaljplaneras för bostäder. 
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SAMMANFATTNING 
Sammanfattningsvis har Stenmagasinet ett kulturhistoriskt värde ur de aspekter som nämnts. 
I PBL 9 kap 34§ med Boverkets förtydligande tillsammans med lokala bestämmelser ges 
möjlighet att både avslå och ge rivningslov.  
 
Mitt råd är att noga väga argumenten för att bedöma om å ena sidan bibehålla byggnaden 
med en utvecklad funktion och meningsfullt sammanhang med omgivande bostäder eller å 
andra sidan tillgodose kommunens och beställarens behov av väl genomtänkt och 
omsorgsfullt planerad och gestaltad utveckling med nya bostäder på fastigheten Brödet 1. 
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Historisk bild 

 
Alsters bruk med valskvarn och tegelbruk på en bild från 1939 
Källa: www.DigitaltMuseum.se 




