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ABSTRACT  

This work is analyzing aspects of how culturally significant buildings can be used for modern 

day purposes and how commercial property owners can achieve economical sustainability 

while working with these types of buildings. Focus is put on how current laws and regulations 

are handled at a macro level and how these, in turn, affect the work at an individual level. An 

extensive literature study has been carried out, as well as interviews with people whom in 

different ways work with these types of buildings. Culturally significant buildings hold a 

variety of values, for example historical and architectural, which in relation with current laws 

must be preserved. Knowledge must be passed to the property owner about how to best 

preserve values in a building even when changes are being made to it. When a building 

receives its values and its classification property owners can be part of the process to make 

sure the restrictions do not affect the future plan of the building. As such, these legislations 

are in one way helping commercial property owners preserve the valuable aspects of a 

building, but on the other hand putting restrictions on what type of structural procedures can 

be done and in turn making it not cost effective to use these types of buildings for modern 

day purposes. Economical sustainability in culturally significant buildings can be achieved 

mainly on two different levels, macro and individual. At a macro level work is carried out to 

achieve economical sustainability as a whole, for example in a city or a country, which 

UNESCO world heritage cities have proven through various projects worldwide.  At an 

individual level commercial property owners are able to make a profit of people’s willingness 

to pay high market value for culturally significant buildings, though at a profit of minimum 

10%. Studies have shown that the market value of a building increases if it consists of 

culturally significant values, compared to buildings that are not classified as culturally 

significant.  

Keywords: Culturally significant buildings, modern day purposes, commercial property 

owners, restrictions, economical sustainability, UNESCO. 
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SAMMANFATTNING  

Detta examensarbete handlar om hur kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan användas for 

modernt brukande och hur kommersiella fastighetsägare kan uppnå ekonomisk lönsamhet 

vid arbete med dessa typer av byggnader. Fokus ligger på hur lagar och regler som berör 

kulturvård hanteras på makronivå och hur dessa i sin tur påverkar arbetet på individnivå.  

I dagens svenska samhälle finns ett stort antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Dessa 

byggnader definieras enligt lag som byggnader som besitter värden vilka skall bevaras. Dessa 

värden kan ses i byggnaden som helhet eller i enskilda byggnadsdelar och specifika material. 

Enligt kulturmiljölagen (1988:950) skall byggnader som i helhet besitter starka 

kulturhistoriska värden skyddas som byggnadsminnen. Enligt plan- och bygglagen 

(2010:900) skall byggnader som besitter värden av olika grad skyddas med hjälp av antingen 

skyddsbestämmelser (betecknas q i detaljplan) eller med varsamhetsbestämmelser 

(betecknas k i detaljplan). Även om varsamhet är ett lagkrav kan det även vara en vägledning 

för hur byggnadens specifika värden skall omhändertas. Varsamhet i ett arbete kan utföras i 

byggnader oavsett om de är skyddade med k eller inte.  

De skydd en byggnad kan ha, antingen genom kulturmiljölagen eller plan- och bygglagen, har 

som syfte att skydda de värden byggnaden anses besitta, men kan även medföra restriktioner 

vid till exempel restaureringar och ombyggnationer för vilka byggnadstekniska ingrepp som 

kan eller får göras. Vid ombyggnationer krävs ofta vissa verksamhetsanpassningar, till 

exempel för brandskydd eller ventilationskrav, vilket medför noggranna förundersökningar 

för hur och om dessa anpassningar påverkar de värden byggnaden besitter. Dessa arbeten är 

komplexa och kostsamma, och en av anledningarna till att många fastighetsägare som 

arbetar kommersiellt inom fastighetsbranschen väljer att inte arbeta med just dessa typer av 

byggnader.  

Lagar medför å ena sidan att fastighetsägare på ett lättare sätt kan arbeta för att bevara de 

värden en byggnad besitter, men å andra sidan medför de även restriktioner för vilka typer av 

byggnadstekniska ingrepp som får göras, vilket i sin tur leder till att det ofta inte är 

ekonomiskt lönsamt att använda eller bygga om dessa typer av byggnader för modernt bruk. 

Fastighetsägare måste få en bättre kunskap om hur man på bästa kan bevara de värden en 

byggnad besitter även då den utsätts för förändringar. Fastighetsägare har möjligheten att 

vid utredningar för byggnadsminnensförklaringar deltaga i arbetet och uttrycka sina åsikter 

för hur en klassificering påverkar det tänkta framtida arbetet med eventuella 

ombyggnationer. 

Många av UNESCOs världsarvsstäder består av ett stort antal kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader, där dessa byggnader har anpassats för det moderna samhället. I dessa städer kan 

fastighetsägare få hjälp med hur de på bästa sätt kan utföra förändringar i byggnader 

samtidigt som de kulturhistoriska värdena bevaras. I dessa städer pågår även ett konstant 

arbete med att, främst på makronivå, uppnå ekonomisk lönsamhet. 
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Ekonomisk lönsamhet vid arbete med kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan 

huvudsakligen uppnås på två olika sätt, på makronivå eller på individnivå. På makronivå 

arbetar man, på kommunalnivå upp till internationell nivå, med att öka ekonomin som 

helhet. Detta kan till exempel uppnås genom turism eller skatteintäkter. På individnivå 

arbetar enskilda människor med att uppnå en ekonomisk lönsamhet för egen vinning. Inom 

detta ingår bland annat kommersiella fastighetsägare, men även byggnadsantikvarier, 

arkitekter och hantverkare. Studier har visat att marknadsvärdet i en byggnad ökar om den 

anses besitta kulturhistoriska värden, jämfört med byggnader som inte besitter några värden. 

Många människor är villiga att betala mer för en kulturhistorik värdefull byggnad, bland 

annat på grund av dess kvalitativa värden och unika utseende, men även dess status-värde 

och prestigen som många människor känner genom att äga eller bo i en kulturhistoriskt 

värdefull byggnad. 

Nyckelord: Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, modernt brukande, kommersiella 

fastighetsägare, restriktioner, ekonomisk lönsamhet, UNESCO. 
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FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

BN Byggnadsnämnden 

KML Kulturmiljölagen 

LST Länsstyrelsen 

MB Miljöbalken 

MD Mark- och miljödomstolen 

MÖD Mark- och miljööverdomstolen 

PBL Plan- och bygglagen 

RAÄ Riksantikvarieämbetet 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Byggnadstekniska 
ingrepp 

Med byggnadstekniska ingrepp menas sådana ingrepp, 
både byggnadstekniska och installationstekniska, i en 
byggnad som påverkar dess utformning, uppbyggnad 
och/eller utseende och som i många fall kräver bygglov 
alternativt påverkar byggnadens kulturhistoriska 
värden. 

Individnivå Med individnivå menas människor, individer och 
företag som på olika sätt arbetar med kulturella arbeten 
och i relation till ekonomi försörjer sig på dessa 
arbeten. 

Makronivå Med makronivå menas kommunala, regionala, 
nationella eller internationell myndigheter, och i 
relation till ekonomi, hur ekonomisk lönsamhet kan 
uppnås på denna nivå. 

Mikronivå Med mikronivå menas icke-statliga eller icke-
regeringsknutna organisationer, som arbetar med att 
uppnå ekonomisk lönsamhet utan egen vinst.  

q-märkt 

 

Skyddsbestämmelser, lilla q, är det starkaste skyddet 
en byggnad enligt PBL kan ha, antingen byggnadens 
som helhet eller specifika byggnadsdelar. 

k-märkt Varsamhetsbestämmelser, lilla k, noterar att ändringar 
i byggnader skall ske på ett varsamt sätt, och är endast 
en vägledning och ett stöd för arbete med 
kulturhistoriskt värdefulla byggander. 
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1 INLEDNING 

Detta examensarbete handlar om hur kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom modern 

stadsplanering kan integreras till att användas för dagens behov och verksamheter, såsom 

bostäder, restauranger, butiker o.d.  Arbetet lägger fokus på de lagar som idag finns 

upprättade i Sverige gällande kulturhistoriskt värdefulla byggnader och hur dessa påverkar 

planeringsprocessen såväl som den enskilda byggnaden ur ett byggnadstekniskt perspektiv. 

Arbetet tittar även på huruvida det är möjligt att uppnå en ekonomisk lönsamhet i arbetet 

med dessa typer av byggnader ur ett fastighetsägarperspektiv, där fokus läggs hos privata 

fastighetsägare som arbetar kommersiellt med fastigheter. Analys kommer att göras av två av 

UNESCOs (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) 

världsarvsstäder i Europa, vilka har ett stort antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader, som 

kräver anpassning för det moderna samhället. 

1.1 Bakgrund 

En kulturhistoriskt värdefull byggnad är en byggnad som besitter ett eller flera 

kulturhistoriska värden vilka ur en byggnadsantikvarisk synpunkt skall bevaras. Med hjälp av 

lagar och regler kan dessa värden på olika sätt skyddas så att värdena vid restaureringar och 

ombyggnationer inte går förlorade. Vid förändringar i kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

för modernt brukande medför de ofta restriktioner som måste tas hänsyn till. I vissa fall kan 

undantag göras, för till exempel tillgänglighetsanpassning eller energikrav, men olika typer 

av verksamheter har olika krav som måste uppnås för att en byggnad skall få tas i bruk. Detta 

har lett till att många kulturhistoriskt värdefulla byggnader står tomma eller inte utnyttjas för 

den potential byggnaden besitter, och att man istället väljer att utföra nybyggnationer samt 

ombyggnationer av byggnader som inte besitter några kulturhistoriska värden.  

De lagar som berör kulturhistoriskt värdefulla byggnader, men även stadsplanering och 

byggnation i allmänhet, hanterar bland annat frågor som berör vilka typer av verksamheter 

som en byggnad får användas till, vilket utseende en byggnad får ha vid uppförande, på vilket 

sätt en byggnad får förändras vid ombyggnation osv. De lagar som specifikt berör 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader varierar stort beroende på vilka typer av värden 

byggnaden anses besitta. En kulturhistoriskt värdefull byggnad kan till exempel förklaras för 

byggnadsminne där restriktioner berör hela byggnaden, eller innefatta skydds- eller 

varsamhetsbestämmelser för specifika byggnadsdelar. Dessa klassificeringar beskriver vilka 

restriktioner som finns i en byggnad och dess omgivning, till exempel vilken verksamhet som 

får bedrivas, vilka ändringar som får eller inte får göras, huruvida byggnaden får rivas eller ej 

etc. 
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Det finns både statligt och privat ägda kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Statens 

fastighetsverk äger majoriteten av större byggnader och byggnadsminnen, till exempel slott, 

monument och regeringsbyggnader, och hanteras därmed av staten.  I jämförelse med privat 

ägda fastigheter prioriteras i dessa byggnader inte den ekonomiska lönsamheten, som till 

exempel hur mycket det kostar att byta ut ett fönster eller hur hög årlig omsättning som ges 

av uthyrning av lokaler, utan högst ligger istället hantering och bevarande av de 

kulturhistoriska värdena. 

Det stora problemet handlar om att det finns så väldigt många kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader idag. De är byggnader som alla andra, men kräver ett mer varsamt arbete för att 

de värden byggnaden besitter skall kunna bevaras. Då inga länder i världen har möjlighet att 

bevara alla dessa byggnader, varken ekonomiskt eller med resurser, medför det att det är just 

denna byggnadstyp som i störst utsträckning ligger i riskzonen för minimalt användande 

eller till och med rivning (Rypkema, 2012).  

Det är ofta svårt att göra större förändringar i kulturhistoriskt värdefulla byggnader, då de 

värden byggnaden besitter, av byggnadsantikvariska skäl, inte skall gå förlorade. Vid 

ombyggnationer i Sverige idag skall dessa enligt plan- och bygglagen utföras till 

nybyggnadsstandard, vilket blir ett komplext arbete i dessa typer av byggnader. Det krävs 

ofta långa utredningar med människor med olika expertis. Många privata fastighetsägare 

som arbetar kommersiellt i fastighetsbranschen idag väljer därför, av ekonomiska skäl, att 

inte investera i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Detta i sin tur leder till att många 

byggnader antingen utnyttjas endast i minimal grad eller till och med förblir tomma. 

Fastighetsägare har ofta en stor möjlighet att kunna påverka hur stadsmiljön ser ut och hur 

den uppfattas av allmänheten. Centralt belägna byggnader som står tomma bidrar till att 

delar i staden blir mindre attraktiva. Byggnader som består av verksamheter som 

allmänheten kan ta del av, som exempelvis restauranger och butiker, bidrar till en levande 

stadskärna som människor vill besöka. 

I städer med stort antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader, som exempelvis i UNESCOs 

världsarvsstäder, pågår ett konstant arbete med att bevara den äldre bebyggelsen, samtidigt 

som dessa typer av byggnader måste integreras för det moderna samhället och dess krav, och 

på så sätt även skapa årsringar i staden. Det krävs bostäder för det stora antal människor 

som ofta bor i centrumkärnor, men även olika typer av verksamheter, som exempelvis 

butiker, mataffärer och restauranger. Dessa har alla olika krav på utformning vilka innebär 

att hänsyn måste tas till de byggnadstekniska ingrepp som utförs i byggnaderna, som i vissa 

fall påverkar de värden de besitter. I världsarvsstäder måste därför arbeten och utredningar 

regelbundet göras för att kunna avgöra vilka ingrepp som skall få utföras i en byggnad, vilka 

restriktioner som kan ges undantag för och hur detta påverkar inte bara den enskilda 

byggnaden men staden eller området som helhet. Detta för att i sin tur skapa både årsringar 

inom staden såväl som en integration av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i staden 

som helhet (UNESCO, 2015a).  
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1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan 

integreras till att användas för modernt brukande och hur arbetet hanteras i relation till de 

lagar och regler som finns inom dagens stadsplanering, samt byggnadstekniska aspekter och 

ekonomisk lönsamhet. Syftet har även varit att jämföra arbeten med kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader i två av UNESCOs världsarvsstäder i Europa, Visby och Venedig, i vilka 

staden som helhet utgörs av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Målet med arbetet har i 

sin tur varit att ta fram underlag och metoder för att analysera huruvida det är möjligt att 

uppnå ekonomisk lönsamhet vid arbete med kulturhistoriskt värdefulla byggnader för 

fastighetsägare som arbetar kommersiellt inom fastighetsbranschen. 

1.3 Frågeställningar 

För att kunna analysera de problem som beskrivits ovan, krävs att ett flertal frågor hanteras. 

Det gäller först och främst att titta på vilka aspekter som bidrar till att situationen ser ut som 

den gör idag, för att sedan titta på huruvida det är möjligt, ur en byggnadsteknisk och 

ekonomisk synpunkt, att använda och utföra ombyggnationer i kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader för modernt brukande. 

Frågor som analyserats i detta arbete följer nedan: 

 På vilka sätt värderar kommersiella fastighetsägare kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader och vilka faktorer bidrar till att få fastighetsägare idag väljer att investera i 

dessa typer av byggnader? 

 

 Vilka lagar som idag finns upprättade i Sverige hanterar kulturhistoriska värden och 

vad medför för dessa lagar vid arbeten med restaureringar och ombyggnationer i 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader? 

 

 Hur värderas ekonomisk lönsamhet i byggnader på individnivå såväl som på mikro- 

och makronivå, vid både om- och nybyggnationer och vid arbeten med 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader? 

 

 Hur hanteras restriktioner gällande byggnadstekniska ingrepp i UNESCOs 

världsarvsstäder och hur värderas och uppnås ekonomisk lönsamhet i relation till 

kulturhistoriska värden i dessa städer? 

 

 Hur kan kommersiella fastighetsägare arbeta för att uppnå ekonomisk lönsamhet i 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader? 
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1.4 Avgränsning 

Kulturhistoriska värden innefattas bland annat i förordningen om statliga byggnadsminnen 

av statligt ägda byggnader, i kulturmiljölagen av enskilt ägda byggnadsminnen, kyrkor, 

kulturreservat etc. och enligt plan- och bygglagen av byggnader skyddade med skydds- eller 

varsamhetsbestämmelser. Detta arbete har endast fokuserat på privat ägda byggnadsminnen, 

enligt KML, samt byggnader som skyddas med skydds- och varsamhetsbestämmelser, enligt 

PBL, då olika typer av kulturhistoriska värden hanteras på olika sätt beroende på typ av 

byggnad, ägandeform och dylikt. Arbetet inriktar sig även, till viss del, på byggnader belägna 

i områden som utgör riksintressen enlig miljöbalken, MB, och hur dessa relaterar till lagar 

gällande kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

De världsarvsstäder som analyserats i detta arbete, Visby och Venedig, är städer som har ett 

högt antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader från varierande tidsepoker och som enligt 

UNESCO har fått sin klassificering på grund av den kultur och historia städerna besitter som 

helhet, och inte enbart på grund av enskilda värden.   

Fokus har endast lagts på fastighetsägare som arbetar kommersiellt med fastigheter. Arbetet 

har inte tittat på statligt eller kommunalt ägda fastighetsbolag och inte heller på 

privatpersoner som äger kulturhistoriskt värdefulla byggnader för eget bruk. Den 

huvudsakliga anledningen till detta har varit på grund av att den ekonomiska lönsamheten i 

arbeten med byggnader, såsom ombyggnationer, inte prioriteras lika högt för varken statligt 

eller privat ägda fastigheter. Fokus har därför lagts på de problem som uppstår vid 

byggnadstekniska ingrepp och den ekonomiska kostnad som uppstår vid en eventuell 

planerad ändrad användning av en kulturhistoriskt värdefull byggnad. 

Med hänsyn till ekonomisk lönsamhet fokuserar detta arbete huvudsakligen på hur 

ekonomisk lönsamhet uppnås på individnivå. Endast en mindre analys av hur ekonomisk 

lönsamhet påverkas på mikro- och makronivå tas upp. Fokus läggs på hur ekonomisk 

lönsamhet kan uppnås vid arbete med kulturhistoriskt värdefulla byggnader på samma sätt 

som vid arbeten med om- och nybyggnationer inom den moderna fastighetsbranschen, och i 

sin tur om det finns ekonomiska aspekter som kan visa på en högre lönsamhet i arbetet med 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader än byggnader utan liknande restriktioner. 
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2 METOD 

Detta arbete grundas på litteraturstudier, fallstudier, intervjuer och en omvärldsanalys. 

Syftet med litteraturstudien har varit att samla information om de lagar som idag finns 

upprättade i Sverige gällande byggnation och kulturvård. I litteraturstudien har även 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader i relation till ekonomiska värden analyserats. Syftet 

med fallstudierna har dels varit att undersöka vilka byggnadstekniska problem som uppstår 

vid om- och nybyggnationer och dels hur fastighetsägare strävar att uppnå ekonomisk 

lönsamhet vid dessa typer av projekt. Intervjuer har utförts med fastighetsägare samt 

antikvarier för att få en inblick i hur man idag arbetar med kulturvård, men även genom 

fallexempel undersöka hur byggrätten hanteras vid rättsliga prövningar. Syftet med 

omvärldsanalysen har varit att undersöka hur arbetet med ombyggnationer av 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader hanteras i några av UNESCOs världsarvsstäder i 

relation till befintliga lagar, byggnadstekniska ingrepp och ekonomiska värden. 

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien har genomförts med hjälp av lagar som på olika sätt berör byggnation och 

bebyggelse, såsom kulturmiljölagen, plan- och bygglagen och miljöbalken för att få en 

förståelse över vilka restriktioner som påverkar ombyggnationer av kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader gällande byggnadstekniska ingrepp.  Litteraturstudien har även bestått 

av tidigare forskning och vetenskapliga artiklar gällande relationen mellan kulturvård och 

ekonomiska värden.  

2.2 Fallstudier 

Två olika typer av fallstudier har utförts, en praktisk och en teoretiska. Den praktiska baseras 

på analys av två pågående byggprojekt såväl som intervjuer. Den teoretiska består av analys 

av ett antal rättsfall relaterade till kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

2.2.1 Om- och nybyggnation 

Den första fallstudien har utförts på företaget Pare Fastigheter i Eskilstuna och baseras på två 

olika byggprojekt, en ombyggnation av utbildningslokaler i en fastighet från 1960-talet och 

en nybyggnation av 16 stycken bostadsrätter. Fallstudierna har bidragit med information om 

hur fastighetsbranschen idag arbetar med ekonomisk lönsamhet och hållbarhet, såväl som 

hur lönsamhet värderas och vilka värden som anses ligga högst för huruvida en vid 

nybyggnation eller en ombyggnation skall utföras. De har även visat på hur arbetet med om- 

och nybyggnationer hanteras, ev. problem som uppstår under byggtiden, både 

byggnadstekniska och ekonomiska, som påverkar de ekonomiska värdena samt hur den 

ekonomiska lönsamheten som helhet kan uppnås. I fallstudien har även intervjuer hållits 

med fastighetsägarna i respektive projekt. De frågor som har ställts återfinns i bilaga 2. 
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2.2.2 Rättsfall 

De fallexempel som undersökts handlar om hur fastighetsägare som ansökt om förändringar 

i kulturhistoriskt värdefulla byggnader har hanterats vid rättsliga prövningar. Fallexemplen 

har bidragit med information om hur olika fall hanteras av myndigheter samt när och varför 

fastighetsägare kan få rätt. 

2.3 Intervjuer 

Intervjuer har hållits med ett antal personer som på olika sätt arbetar med fastigheter och 

med kulturvård. Fastighetsägare Andreas Hyltefors och Per Johansson Perrault på företaget 

Pare Fastigheter har intervjuats för att få en förståelse över hur de arbetar med ekonomisk 

lönsamhet vid om- och nybyggnationer samt deras syn på arbete med kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader. Bebyggelseantikvarie Maria Ros på företaget Bjerking har intervjuats 

för att titta på hur lagar och regler i relation till kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

hanteras och hur dessa lagar kan vara till nytta vid modernt brukande av kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader. De frågor som ställts till respektive personer återfinns i bilaga 1  och 3. 

2.4 Omvärldsanalys 

Omvärldsanalysen har baserats på två stycken av UNESCOs världsarvsstäder i Europa; Visby 

i Sverige och Venedig i Italien. Fokus har legat på hur arbetet med bevarande av 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader går till i dessa städer, såväl som hur integrationen av 

moderna verksamheter skapas samt utformningen av årsringar hanteras. Omvärldsanalysen 

har bidragit med information om hur ombyggnationer av kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader hanteras i relation till befintliga lagar och byggnadstekniska ingrepp. Analysen har 

även bidragit med information gällande vilka typer av ekonomiska värden, både på makro- 

och mikronivå men även på individnivå, som går att uppnå i staden som helhet såväl som i 

enskilda byggnader, på vilket sätt detta hanteras och hur ekonomiska lönsamhet uppnås. 

2.4.1 Beskrivning och analys 

Omvärldsanalysen har baserats på egna studiebesök till de två världsarvsstäderna. Ett antal 

intervjuer har även hållits med personer i Venedig, såsom världsarvssamordnare och 

invånare i Venedig. Intervjuerna har skett via mejl samt vid personliga möten och de frågor 

som ställts har baserats på kulturhistoriska värden och ekonomisk lönsamhet i relation till 

staden såväl som tekniska och ekonomiska aspekter i enskilda byggnader. De frågor som 

ställts återfinns i bilaga 4. 
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3 KULTURVÅRD, LAGAR OCH EKONOMI 

I detta kapitel följer en teoristudie baserad på litteratur, vetenskapliga artiklar, tidigare 

forskningsarbeten inom kulturvård och ekonomi samt lagar relaterade till kulturvård och 

stadsplanering. Inledningsvis ges en beskrivning över vad som innefattar kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader, på vilket sätt dessa byggnader värderas och hur dessa värden påverkar 

arbete med byggnader och ombyggnationer. Sedan följer en sammanställning av de 

huvudsakliga lagar som styr hantering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader såväl som 

byggnadstekniska ingrepp och stadsplanering. Avslutningsvis följer en analys av 

integrationen mellan kulturvård och ekonomi för att titta på vilka ekonomiska värden en 

kulturhistoriskt värdefull byggnad besitter i jämförelse med andra typer av byggnader, och på 

vilka sätt det är möjligt att uppnå ekonomisk lönsamhet i arbetet och användningen av 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

3.1 Kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

Vad som egentligen definierar en kulturhistorisk värdefull byggnad kan tolkas på många 

olika sätt. De flesta människor kopplar ofta uttrycket till gamla byggnader, som på något sätt 

kan berätta om dess historia, till exempel ett slott eller det gamla stadshuset som ser ut på 

samma sätt som det gjort sedan det uppfördes. Även människor som har expertis och är 

sakkunniga inom byggnadsvård kan vara oeniga om vilka värden en byggnad besitter. Vid 

bedömningar krävs därför att flera människor med olika specialiteter är med och fattar 

beslut. Vilka människor eller tjänstemän som ansvarar för detta varierar från kommun till 

kommun. I vissa fall kan även fastighetsägaren vara med och göra bedömningar, då 

byggnadens värden vid en ombyggnation inte får begränsas på sådant sätt att det blir för 

komplext eller för kostsamt att utföra (SFS 1988:950). 

Det krävs därför tydliga riktlinjer på vilka sätt bedömningar och värderingar görs och att 

lagar tydligt kan beskriva vilka värden som skall hanteras på olika sätt. Kulturmiljölagen, 

KML, tillsammans med plan- och bygglagen, PBL, är de lagar som huvudsakligen tar upp 

frågor gällande hantering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Förordningen om statliga 

byggnadsminnen hanterar även dessa frågor, men syftar huvudsakligen på byggnadsminnen 

och statligt ägda värdefulla byggnader (SFS 2013:558).  

Ur ett lagligt perspektiv avses en kulturhistoriskt värdefull byggnad en byggnad som besitter 

ett eller ett flertal kulturhistoriska värden vilka skall bevaras. Dessa värden kan variera i 

stort, från specifika byggnadsmaterial till byggnaden som helhet eller dess betydelse i 

samhället. Till exempel kan en byggnads värden bestå av dess fönster, vilka utförts med 

traditionella metoder som ej används längre, eller att det fasadmaterial som byggnaden 

består av är ett av få som fortfarande finns kvar i sitt ursprungliga skick i ett specifikt 

område. En byggnad kan även besitta värden som exempelvis syftar på dess tidigare 

användning och att byggnaden då som helhet representerar en historia som många 

människor i en stad känner till. Detta kan till exempel kan innebära att byggnadens 

användningsområde inte får förändras. 
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3.1.1 Kulturvård i Sverige 

Arbetet med att vårda kulturmiljön är 

något som sedan länge varit ett aktivt 

beslut inom politiken. Redan 1666 togs det 

första förslaget till en kulturmiljölag och 

fornminnesförordning fram i Sverige. Den 

kallades Placat och Påbudh, Om Gamle 

Monumenter och Antiquiteter och är en av 

de äldsta i världen. Se figur 1. Lagen kom 

att se i princip likadan ut även många 

hundra år senare, och det finns delar av 

lagen som används än idag 

(Riksantikvarieämbetet, 2012a). 

 

Figur 1. Placat och Påbudh, Om gamle 
Monumenter och Antiquiteter 
(Riksantikvarieämbetet 2008). 

1974 tog regeringen fram en proposition om kulturpolitiken (1974:28) i vilken specificerades 

ett antal mål och riktlinjer för att bevara kulturmiljön. Det ansågs att arbetet med kulturvård 

fått ett ökat intresse och en ökad uppmärksamhet och att de riktlinjer som sedan tidigare 

tagits fram gällande fysisk planering på ett större sätt skulle uppmärksamma även 

kulturvården. Det föreslogs bland annat att alla beslut gällande bevarande skulle vara 

underbyggda av antikvarisk expertis och det fastslogs bland annat att: 

”[…] all äldre bebyggelse av både samhällsekonomiska, kulturhistoriska och 

miljömässiga skäl samt av hänsyn till de boendes intressen skall bevaras och 

moderniseras i den omfattning som det är tekniskt och ekonomiskt möjligt” (Prop. 

1974:28, s. 350).  

1988 tog regeringen fram en ny proposition om kulturmiljövård (1987/88:104) vilken lade 

grunden för det som kom att bli lagen om kulturmiljön och kulturminnesvården, 

kulturminneslagen, idag kallad kulturmiljölagen. Ett antal mål togs fram gällande 

kulturmiljövården:  

 Kulturmiljövården skall bevara och levandegöra kulturarvet. 

 Kulturmiljövården skall syfta till kontinuitet i utvecklingen av den yttre 

miljön. 

 Kulturmiljövården skall främja den lokala kulturella identiteten. 

 Kulturmiljövården skall möta hoten mot kulturmiljön. 

 Kulturmiljövården skall bidra till att öka medvetenheten om estetiska värden 

och historiska sammanhang (Prop. 1987/88:104). 
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I regeringens proposition (1996/97:3) togs fram nya nationella kulturmål, däribland 

hanteringen av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.  

 ”Arkitektur och formgivning ska ges goda förutsättningar för sin utveckling. 

 Kvalitet och skönhetsaspekter ska inte underställas kortsiktiga ekonomiska 

övervägande. 

 Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer ska tas till vara och 

förstärkas. 

 Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning, design och offentlig 

miljö ska stärkas och breddas. 

 Offentligt och offentligt understött byggande, inredande och upphandlande 

ska på ett föredömligt sätt behandla kvalitetsfrågor. 

 Svensk arkitektur och formgivning bör utvecklas i ett fruktbart internationellt 

samarbete” (Prop. 1996/97:3).  

De viktigaste punkterna som tas fram i dessa mål är att bevarande av kulturmiljön och 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader inte skall begränsas av kvalitativa och ekonomiska 

aspekter, utan hänsyn skall först och främst tas till de kulturhistoriska värdena. 

De senaste miljömålen, som arbetas efter idag, antogs av riksdagen 1999 och består av 16 

stycken miljökvalitetsmål. Sedan dess har ett flertal ändringar och tillägg gjorts gällande 

delmål såväl som etappmål (Naturvårdsverket, 2014a). Ett flertal av dessa miljökvalitetsmål 

berör på olika sätt kulturmiljön, kulturvärden och bebyggelse, men det huvudsakliga målet 

som tar upp dessa frågor är målet God bebyggd miljö: 

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 

samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 

till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 

miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 

andra resurser främjas” (Prop. 2009/10:155, s. 211).  

Ett antal preciseringar och delmål har fastställts till detta miljökvalitetsmål, däribland 

hantering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i delmålet Kulturvärden i bebyggd miljö.  

”Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader och 

bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas” (Prop. 

2009/10:155, s. 211).  

Detta delmål tillsammans med delmålet Hållbar bebyggelsestruktur syftar på att arbetet med hållbar 

utveckling skall integreras även i arbetet med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

”En långsiktig hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av 

byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och 

omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade” 

(Naturvårdsverket, 2012).  
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Huvudsyftet med de 16 miljökvalitetsmålen är att förbättra Sveriges miljö och det strävas 

efter att samtliga mål är uppnådda år 2020. Sedan dessa miljökvalitetsmål fastställdes har ett 

flertal kommunen såväl som andra nationella, regionala och kommunala organisationer på 

olika sätt arbetat med att uppnå de olika miljökvalitetsmålen, däri inkluderat delmålet om 

Kulturvärden i bebyggd miljö. Det har dock visat sig svårt att uppnå många av 

miljökvalitetsmålen, men förhoppningen är ändå att vid år 2020 kunna vara på god väg. Det 

sker årliga utredningar gentemot regeringen från respektive myndighet som arbetar mot de 

olika målen såväl som från andra organisationer och kommuner som på olika sätt arbetar för 

att uppnå miljökvalitetsmålen (Naturvårdsverket, 2013). 

Boverket fick år 2014 i uppdrag av regeringen att upprätta ett förslag på hur det går att uppnå 

målet en God bebyggd miljö och tog fram rapporten Förslag till strategi för 

miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. I denna ges åtgärdsförslag för hur respektive delmål 

arbetas med och hanteras såväl som på vem ansvaret skall ligga. Gällande preciseringen 

Kulturvärden i bebyggd  miljö menar Boverket på att det är länsstyrelserna som skall 

hantera dessa frågor och arbeta med att målet uppnås (Boverket, 2014). Idag arbetar dock 

inte enbart länsstyrelser med detta arbete, utan även kommuner och länsmuseer. De senare 

nämnda arbetar ofta med dessa mål i form av upprättande, eller revideringar av tidigare 

framtagna, kulturmiljöprogram. Det är ett dock tidskrävande arbete att ta fram ett 

kulturmiljöprogram och ofta finns inte tillräckligt med resurser för att utföra de 

undersökningar och inventeringar som krävs, vilket innebär att det ännu är tid kvar innan 

målet Kulturvärden i bebyggd miljö kan uppnås som helhet på en nationell nivå. Exempel på 

några kommuner och länsmuseer som dock redan påbörjat arbetet med upprättande av 

kulturmiljöprogram är i Trollhättan där ett kulturmiljöprogram tagits fram av 

Stadsbyggnadsförvaltningen som, under tiden detta examensarbete skrevs, ligger på remiss 

(Trollhättans stad, 2015); i Emmaboda kommun där ett arbete med att ta fram ett 

kulturmiljöprogram pågår av länsmuseumet (Emmaboda kommun, 2015);  i Södermanland 

där ett regionalt kulturmiljöprogram togs fram redan 2002 av länsstyrelsen men som sedan 

dess har reviderats ett flertal gånger (Länsstyrelsen Södermanlands län, 2013). Denna lista 

kan göras lång, men det som ännu saknas är ett heltäckande nationellt arbete med dessa 

kulturmiljöprogram. En undersökning som gjordes av länsstyrelserna år 2014 visade att 

enbart 37% av Sveriges kommuner hade ett upprättat kulturmiljöprogram eller liknande 

aktuella dokument som kunde användas som ett kulturmiljöprogram (Naturvårdsverket, 

2014b). Hur respektive kulturmiljöprogram kan se ut varierar i stort från kommun till 

kommun, men det är viktigt att dessa tas fram för att underlätta arbetet för både de som 

dagligen arbetar med byggnadsvård såväl som de som kan komma att behöva hjälp vid 

eventuella arbeten med privata fastigheter. 
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3.1.2 Kulturvård internationellt 

På samma sätt som inom kulturpolitiken i Sverige har arbetet med kulturvård på en 

internationell nivå konstant utvecklats. Det finns idag ett flertal standarder och dokument att 

utgå ifrån såväl som ett antal, både icke-statliga och statliga, organisationer som arbetar med 

kulturvård. De viktigaste och mest relevanta som används idag presenteras nedan. 

Venedigdokumentet 

Det stora genombrottet för arbetet med bevarande av kulturarvet på en internationell nivå 

kom genom Venedig dokumentet, The Venice Charter, vilket antogs under en internationell 

kongress för arkitekter och tekniker inom kulturminnesvården i Venedig 1964 

(Venedigcharter, 1965). Redan 1931 antogs under en kongress i Aten, Atendokumentet, The 

Athens Charter, som berörde frågor gällande det byggda kulturarvet och det var till viss del 

utifrån detta som Venedig dokumentet baserades på (Athens charter, 1931). Syftet med 

Venedigdokumentet var att ge vägledning för arbetet med bevarande och restaurering och 

hur detta arbete skulle utföras. Venedigdokumentet är ett levande dokument som används 

dagligen inom byggnadsvården världen över, men det är även komplext där delar idag inte 

längre är tillämpbara (Robertsson, 2002).  

Amsterdamdeklarationen 

Ett annat dokument som har bidragit stort till arbetet med kulturminnesvården är 

Amsterdamdeklarationen som antogs under en kongress i Amsterdam 1975. Det var detta år 

som Europarådet beslutade skulle bli det internationella Byggnadsvårdsåret 1975 och under 

detta år tog byggnadsvården i Europa en vändpunkt gällande arbetet med det byggda 

kulturarvet. Det ansågs att bevarandet av kulturarvet skull innefattas även i 

samhällsplaneringen (Robertsson, 2002). Amsterdamdeklarationen belyser vikten av ett 

integrerat bevarande där inte enbart myndigheter och organisationer skall vara inblandade 

utan även hantverkare, arkitekter såväl som privatpersoner. De människor som fysiskt 

arbetar med restaurering skall utbildas och lära sig nya och bättre metoder för arbetet med 

bevarande och myndigheter skall ta fram nya metoder och stödformer för tydliggöra och 

förenkla lagstiftningen för arbetet med bevarande så att dessa får liknande villkor som 

byggnation utan kulturhistoriska värden (ICOMOS, 2015a).  

ICOMOS 

ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) är en internationell organisation 

som arbetar med bevarande av kulturarvet, såsom byggnader och monument. ICOMOS är en 

icke regeringsknuten organisation och består enbart av dess medlemmar; arkitekter, 

historiker, ingenjörer, arkeologer, byggnadsantikvarier etc. som alla på olika sätt i sitt privata 

yrkesliv arbetar med kulturvård. ICOMOS fick sitt ursprung från Venedigkongressen 1964, 

och organisationen startade 1965. Det arbete som utförs baseras på principerna i 

Venedigdokumentet och ICOMOS har sedan grundandet upprättat ett flertal egna dokument 

för bevarande och restaurering (ICOMOS, 2015b). 
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UNESCO 

UNESCO (United Educational, Scientific and Cultural Organization) är ett organ under FN 

som bildades 1945 i syfte att efter världskrigen skapa ett internationellt nätverk mellan just 

utbildning, forskning och kultur (UNESCO, 2015b). 1972 skapades UNESCOs World 

Heritage Convention som baserades på att även historiska platser såväl som naturområden 

skulle bevaras och ett samarbete skulle ske mellan länder på en internationell nivå. Alla 

platser och områden som vill kvalificeras till att vara del i UNESCOs World Heritage 

Convention måste kunna visa på hur platsen är eller har varit relevant för människors 

betydelse i samhället, både positivt och negativt, såväl som dess betydelse utifrån tre stycken 

parametrar; lämplighet, kvalitet och äkthet. Denna utnämning innefattar sedan att platsen 

eller området är en del i arbetet med bevarande av kulturhistoriska värden eller naturvärden 

på internationell nivå. Den får då titeln som världsarv och får även använda UNESCOs World 

Heritage Conventions logga, som visas i figur 2, där cirkeln representerar natur och fyrkanten 

byggnadsverk (National Geographic Society, 1987). 

 

Tillsammans med ICOMOS, som beskrevs 

ovan, har UNESCO bidragit till att ett stort 

antal både natur- och kulturhistoriskt 

värdefulla områden har kunnat skyddas 

och bevaras (UNESCO, 2015a).  Det är 

bland annat ICOMOS, såväl som IUCN 

(International Union for Conservation of 

Nature and Natural Resources), som 

tillsammans med UNESCO i 

kvalificeringsprocessen avgör huruvida en 

plats eller ett område skall utnämnas som 

världsarv (National Geographic Society, 

1987). 

 

Figur 2. UNESCOs World Heritage-symbol 
(UNESCO, 2015). 

 

 

 

3.1.3 Att arbeta med byggnadsvård 

Att arbeta med kulturhistoriskt värdefulla byggnader förhåller sig på liknande sätt som inom 

den moderna byggnadsbranschen. Människor renoverar, utför ombyggnationer och förvaltar 

byggnader. Det är även ofta samma typer av arbetsgrupper som arbetar med eller brukar 

både moderna byggnader såsom kulturhistoriskt värdefulla byggnader, till exempel 

arkitekter, byggare, fastighetsägare och förvaltare, hyresgäster, privata fastighetsägare etc. 

(Robertsson, 2002).  

Den stora skillnaden ligger i hantering av material såväl som historiskt kunskap, och den 

kännedom som behövs för att på bästa sätt kunna arbeta med bevarande av material såväl 

som byggnader som helhet utan att de värden byggnaden besitter går förlorade. 

Renoveringar och ombyggnationer utförs med den enskilda byggnaden i fokus, på samma 

sätt som vid all typ av byggnation, men det krävs att man inför alla typer av arbeten tittar på 

varje enskilt värde som den enskilda byggnaden besitter och att arbetet utgår med en 

kvalitativ grund framför en kvantitativ. Detta medför att de arbetsgrupper, som beskrevs 
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ovan, som på olika sätt arbetar med kulturhistoriskt värdefulla byggnader innehar en 

expertkunskap som ofta ligger utöver den som arbetas med inom den moderna 

byggnadsbranschen. 

Byggnadsvård 

Arbetet med bevarande och hantering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader går under 

begreppet byggnadsvård. De människor som huvudsakligen arbetar med byggnadsvård är 

byggnadsantikvarier, men även ingenjörer, hantverkare, fastighetsägare, arkitekter o.d. kan 

inrikta sig på att specifikt arbeta med kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

En byggnadsantikvaries huvudsakliga roll är att se till att en byggnads kulturhistoriska 

värden tas hand om och på bästa sätt bevaras. Antikvarier kan antingen vara privat anställda, 

till exempel ha ett eget företag eller arbeta inom privata bolag, eller kommunalt anställda, till 

exempel arbeta som stadsantikvarie eller på museum. Antikvariens roll kan till exempel vara 

att hjälpa privatpersoner med ombyggnationer eller renoveringar i privat ägda hus som 

besitter kulturhistoriska värden eller på en kommunal, regional eller nationell nivå arbeta 

med de lagar som finns framtagna och på så sätt se till att arbetet med kulturhistoriska 

värden och kulturvården som helhet bevaras och utvecklas (MittYrke, 2015).  

Byggnads- och installationstekniska ingrepp 

Begreppet byggnadstekniska ingrepp kan innefattas av många olika aspekter. Det innebär att 

förändringar utförs i byggnader som påverkar byggnadens tidigare utformning, både interiört 

och exteriört. Det kan innefattas av allt från drift och underhåll, såsom byte av armaturer och 

tätningar av fönster, till större förändringar, så som stambyten, ommålning av fasad eller 

installation av ett nytt ventilationssystem. Antingen utförs ingrepp för att de måste, eller på 

grund av en fastighetsägares vilja att förändra något i byggnaden.  

Skillnaden mellan att utföra byggnadstekniska ingrepp i kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader och byggnader som inte besitter några värden skiljer sig tekniskt sett inte från 

varandra. De är alla byggnader som måste underhållas och som måste utstå förändringar för 

framtida användningsområden. Den stora skillnaden ligger i hanteringen av ingreppen och 

hur de i sig påverkar byggnadens tidigare utformning. I kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

finns lagkrav som beskriver vilka delar av byggnaden som skall bevaras. Vid ingrepp i dessa 

delar krävs en extra försiktighet och varsamhet så att förändringar i byggnadens värden som 

medförs av ingreppen minimeras eller helt utesluts.  

De värden som enligt lag skall skyddas specificeras enligt både KML och PBL som 

skyddsbestämmelser. Dessa lagar beskrivs mer i detalj i kapitel 3.2.1. Ofta specificeras i dessa 

skyddsbestämmelser vilka byggnadsdelar som inte får förändras eller hur de värden 

byggnaden besitter skall tas om hand. Då förändringar måste ske, på grund av underhåll e.d., 

måste extra försiktighet tas. Vid mindre ingrepp kan arbetet utföras med hjälp av 

traditionella hantverksmetoder som medför att utseendet trots förändring inte påverkas. Till 

exempel att en fasad som måste målas om målas i samma färg, ofta linoljefärg, som 
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byggnaden ursprungligen målades i, eller då fönster måste bytas ut bevaras det ursprungliga 

fönstret där ingrepp och förbättringar görs på det befintliga fönstret istället för att montera 

ett helt nytt. Vid större förändringar, som i många fall även är bygglovspliktiga, krävs en 

ännu större försiktighet, med noggranna förundersökningar och utredningar, så att de 

värden byggnaden besitter inte går förlorade trots ingreppen. Det största problemet som 

uppstår i kulturhistoriskt värdefulla byggnader är hur de kan energieffektiviseras. Enligt de 

miljökvalitetsmål, som beskrivs i kapitel 3.1.1, finns krav på byggnaders energieffektivisering. 

I detta ligger problemet i hur kulturhistoriskt värdefulla byggnader skall kunna minska sin 

energianvändning utan att de kulturhistoriska värdena går förlorade. Ofta krävs att fönster 

byts ut eller att nya ventilationsaggregat och värme- och kylanordningar installeras så att 

energianvändningen minskas (Riksantikvarieämbetet, 2015a). Just hantering av 

energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader har blivit ett hett 

forskningsämne runt om i världen. I Sverige har till exempel energimyndigheten tagit fram 

ett forskningsprogram kallat Spara och bevara i vilket många svenska forskare och 

professorer är delaktiga (Energimyndigheten, 2015).   

Om kulturhistoriskt värdefulla byggnader skall kunna användas för modernt brukande krävs 

ofta att större ingrepp görs, för att till exempel uppnå krav för ventilation- eller 

energiförbrukning, tillgänglighetsanpassning eller brandskydd. Det kan även innebära 

ändringar i planlösningar för att klara en ändrad verksamhet eller optimering av ytor för 

lägenheter eller lokaler. Ofta kan många av dessa problem lösas med hjälp av grundliga 

förundersökningar där varje steg i planeringsprocessen undersöks och bästa möjliga lösning i 

relation till kulturhistoriska värden tas fram, jämför till exempel med Plattform för 

kulturhistorisk värdering och urval som beskrivs i kapitel 3.2.2. Det stora problemet ligger i 

att krav uppsatta från lagar måste följas. Bland annat måste olika verksamhetsanpassningar 

göras vilket ofta kräver att bygglov eller start- och slutbesked tillhandahålls. Detta är något 

som hanteras på kommunal nivå, av bygglovshandläggare och stadsantikvarier, vilka besitter 

kunskap om hur lagar och regelverk skall följas. 

Byggnadsvårdsprinciper 

I början av 2000-talet fick Riksantikvarieämbetet i uppdrag av regering att formulera 

byggnadsvårdsprinciper vilket resulterade i en handbok författad av Stig Robertsson kallad 

Fem pelare – en vägledning för god byggnadsvård. Huvudsyftet med regeringsuppdraget 

var att höja kvaliteten inom byggnadsvården, hur arbetet med bevarande hanteras och ge en 

vägledning till de människor som på olika sätt arbetar med byggnadsvård. 

Regeringsuppdraget resulterade, såsom namnet på arbetet tyder, fem stycken pelare att 

kunna förlita sig på och arbeta utifrån: 

 Kunskap 

 Varsamhet 

 Att förvalta 

 Att förhålla sig till historien 

 Material och teknik  (Robertson, 2002).  
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Dessa fem pelare bygger på att inför varje restaurering eller ombyggnation arbeta med den 

enskilda byggnaden i fokus, då alla byggnader är olika och därför kräver olika 

förhållningssätt och tillvägagångssätt under arbetets gång. 

Den första pelaren kunskap anses lägga grunden för allt framtida arbete med en byggnad. 

Det är viktigt att inför olika typer av ingrepp ha en förståelse för en byggnads egenskaper och 

förutsättningar så att relevanta beslut kan fattas. Man måste veta varför en förändring görs 

och på vilket sätt det påverkar byggnaden såväl som dess kulturhistoriska värden. Man måste 

även kunna argumentera för de värden byggnaden besitter, varför ett ingrepp skall göras 

samt kunna dokumentera det som görs och varför, inför framtida ingrepp i byggnaden. I 

arbeten med kulturhistoriskt värdefulla byggnader är projekteringsskedet det mest 

väsentliga. Det är under detta skede som förundersökningar kan göras och de bästa 

metoderna för att bevara specifika värden kan tas fram. Ofta krävs hjälp av antikvarier, vilka 

besitter expertkunskap gällande bevarande, och dessa kan hjälpa till med bland annat 

framtagande av dokumentation eller agera som stöd under arbetets gång. 

Den andra pelaren varsamhet handlar om att på korrekt sätt kunna förhålla sig till de värden 

en byggnad besitter och utifrån bland annat lagar arbeta mot att dessa värden inte 

förvanskas. På vilket sätt ett arbete utförs varsamt kan vara svårt att specificera, men kan 

enklast förklaras genom att ingrepp utförs på ett så minimalt sätt som är möjligt där 

funktionskrav ändå kan uppfyllas. I kulturhistoriskt värdefulla byggnader handlar det till 

exempel om att ventilationskravet förändras vid en ombyggnation och där man måste välja 

mellan att antingen installera ett helt nytt ventilationsaggregat med nya kanaldragningar 

eller att återanvända och förstärka det redan befintliga självdragssystemet. 

Den tredje pelaren att förvalta ligger i byggnadens brukande efter uppförande eller 

ombyggnationer, även om restaureringar och ombyggnationer även kan vara en del i 

förvaltningen. Det innebär att vårda byggnaden i den dagliga skötseln och se till att alla delar 

i en byggnad, oavsett specifika material eller installationer, fungerar som de ska. Varsamhet 

är viktigt även under förvaltningsskedet och bör beaktas vid alla eventuella ingrepp som 

utförs, både i enlighet till lagar såväl som till de värden byggnaden besitter. I detta skede i 

byggnadens liv är det även viktigt att korrekt dokumentation finns framtagen gällande hur 

specifika värden skall hanteras eller hur drift och underhåll skall skötas på bästa sätt.  

Den fjärde pelaren att förhålla sig till historien handlar om att kunna ta ställning till en 

byggnads historiska spår och vad dessa representerar för olika tidsepoker i byggnadens liv. 

En byggnads historiska spår kan ses på många sätt, till exempel i dess ursprungliga 

uppförande och material eller i senare tillägg som bidrar till årsringar i byggnaden. Även de 

framtida ingrepp som görs i en byggnad bidrar till dess historia och dess årsringar. Det 

handlar därför om att göra korrekta bedömningar för vilka historiska värden som skall 

bevaras och vilka i sin tur försvinner då förändringar görs. Oavsett om de bevaras eller tas 

bort bör de dokumenteras såväl som att demonteringar utförs på ett så varsamt sätt som 

möjligt så att eventuellt framtida återställande blir utförbart. 

Den femte pelaren material och teknik handlar om att kunna analysera de material en 

byggnad är uppförd med, såväl som med vilka metoder, för att på bästa sätt utföra 

bevarandearbeten. Ofta vill man vid restaureringar använda samma metoder och material 



16 

som används vid uppförande och det krävs då en kunskap om hur olika material är 

utformade såväl som på vilket sätt de har applicerats på en byggnad. Om skador uppstått på 

en byggnad anses det ur ett bevarandeperspektiv mest effektivt att endast åtgärda den yta 

som är skadad så att återstående delar kan bevaras i så ursprungligt skick som möjligt. Om 

till exempel endast en liten del av en vägg är skadad behöver man bara reparera denna del. 

För att den del som då repareras inte skall skilja sig utseendemässigt från övrig vägg krävs 

bland annat att likvärdiga material används men även att den specifika delen av väggen 

återuppbyggs på samma sätt som den gjorts vid uppförande. Dessa typer av arbeten kan till 

exempel utföras av hantverkare som besitter kunskap i hur traditionella hanteverksmetoder 

utförts där material som används ofta kan vara återvunnet material som i sitt tidigare 

användningsområde har åldrats på ett tilltalande sätt, så kallad patina (Robertson, 2002). 

3.1.4 Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i dag 

Byggnadsminnen 

Det finns idag enligt Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister totalt 9 674 byggnadsminnen 

på 2 532 anläggningar registrerade i Sverige. Anläggningar syftar till tomtmarker inom 

samma fastighetsbeteckning där flera byggnader finns belägna. Anledningen till att 

byggnadsminnen registreras som anläggningar är på grund av att det ofta finns ett flertal 

byggnader och byggnadsminnen på samma tomtmark. Av dessa byggnader registrerade i 

bebyggelseregistret är 1 530 byggnader på 265 anläggningar skyddade som statliga 

byggnadsminnen enligt förordningen om statliga byggnadsminnen (2013:558), och 8 144 

byggnader på 2 267 anläggningar skyddade som byggnadsminnen enligt kulturmiljölagens 3 

kap. (1988:950), se figur 3 och 4 (Riksantikvarieämbetet, 2015b). 

 

Figur 3. Antal registrerade byggnadsminnen i 
Sverige enligt förordningen om statliga 
byggnadsminnen och kulturmiljölagen.  

 

 

Figur 4. Antal registrerade anläggningar 
innehållande byggnadsminnen i Sverige enligt 
förordningen om statliga byggnadsminnen och 
kulturmiljölagen.  
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enligt 3 kap.
KML - 2 267 st
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q- och k-märkta byggnader 

Antalet byggnader skyddade med skydds- och varsamhetbestämmelser enligt PBL i Sverige 

finns det ännu ingen lika välutformad statistik för. Sedan miljömålet God bebyggd miljö togs 

fram har ett projekt kallat Räkna q startats. Syftet med projektet var att med hjälp av 

befintliga plankartor i detaljplaner som vunnit laga kraft ta fram underlag för hur många 

byggnader som är skyddade med skydds- och varsamhetsbestämmelser. Arbetet har gått ut 

på att med hjälp av en geodatabas, kallad GIS, markera de byggnader som är skyddade med q 

eller k, så att det i framtiden skall finnas ett underlag för detta på samma sätt som 

Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. Ett antal länsstyrelser i Sverige initierade 

projektet och senare blev även RUS, regional utveckling & samverkan i miljömålssystemet, 

som arbetar med samordning mellan länsstyrelserna i Sverige, delaktiga. RUS hjälpte till att 

finansiera fler länsstyrelser att arbeta med Räkna q, och fram till 2010 hade 11 länsstyrelser 

tagit fram underlag för projektet. Hur statistiken för antalet byggnader skyddade med 

skydds- och varsamhetsbestämmelser då såg ut kan ses i figur 5 och 6. På grund av bland 

annat för hög arbetsbelastning och minskat intresse avtog arbetet med Räkna q, och i 

dagsläget finns ingen mer uppdaterad statistik. Under 2015 har dock projektet återupptagits 

och ett antal länsstyrelser har påbörjat arbetet igen. Länsstyrelsen i Södermanland har under 

2015 publicerat en rapport baserat på sitt arbete och länsstyrelsen i Blekinge har under 2015 

tagit fram en rapport som för tillfället ligger för granskning innan den publiceras 

(Naturvårdsverket, 2015). 

 

Figur 5. Antal skyddade byggnader i Sverige 
mellan 2000 och 2010 (Miljömål 2010a). 

 

 

Figur 6. Antal skyddade byggnader i % av antal 
byggnader i länet 2010 i respektive län 
(Miljömål, 2010b). 

3.2 Kulturhistorisk värdering 

Att avgöra huruvida en byggnad besitter kvaliteter som utgör dess kulturhistoriska värde är 

något som det idag inte finns några tydliga riktlinjer för. Det är experter och sakkunniga, som 

exempelvis antikvarier, som får uppdraget att inför en ny undersökning bedöma en byggnads 

värden och på så sätt hur den skall regleras i enlighet med lagar. Om en byggnad anses 

besitta att högt värde som helhet definieras den ofta som ett byggnadsminne enligt KML och 

om byggnaden besitter värden i mindre perspektiv skyddas dessa oftast genom PBL med 

hjälp av skydds- och varsamhetsbestämmelser.  
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3.2.1 Lagar och regelverk  

Det finns idag ett flertal lagar och regelverk som på olika sätt berör kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader. Den mest väsentliga är kulturmiljölagen, som beskriver hantering av 

kulturmiljövården och olika kulturminnen, men det finns även ett flertal andra lagar som på 

olika sätt tar upp hantering av kulturhistoriska värden i relation till bland annat byggnation, 

natur etc., som bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, förordningen om statliga 

byggnadsminnen och boverkets byggregler.  

Det lagar och regelverk som tas upp nedan är kulturmiljölagens och dess 3 kap. om 

byggnadsminnen, plan- och bygglagen som på olika sätt berör kulturhistoriska miljöer inom 

stadsplanering och miljöbalkens 3 och 4 kap. om riksintressen. Avslutningsvis ges en kortare 

redogörelse för övriga lagar, myndigheter och organisationer som på olika sätt hanterar 

kulturhistoriska värden. 

Kulturmiljölagen 

Kulturmiljölagen (1988:950), KML, tidigare kallad kulturminneslagen, hanterar olika 

kulturhistoriska värden, såsom fornminnen, byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen och 

kulturföremål. Lagens 3 kap. om byggnadsminnen beskriver vad ett byggnadsminne är, hur 

en byggnad får denna klassificering och hur en byggnad med denna klassificering skall 

hanteras. I KMLs 3 kap. 1 § står skrivet att:  

”En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett 

bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde får förklaras för 

byggnadsminne.” 

Ett byggnadsminne är alltså en typ av klassificering för en byggnads kulturhistoriska värde. 

Enligt 3 kap. 2 och 3 § skall en byggnad som förklaras för byggnadsminne skyddas med hjälp 

av skyddsbestämmelser. I dessa skyddsbestämmelser skall det specificeras på vilket sätt 

byggnaden skall tas om hand så att förvanskning inte sker. Ett byggnadsminnes skyddsvärde 

är dock begränsat till de skyddsbestämmelser byggnaden har blivit tillsatt. Dessa skydd skall 

även innan de fastslås gås igenom tillsammans med ägaren, så att skyddet inte medför för 

stora restriktioner för byggnadens planerade användning och inte heller för stora 

ekonomiska kostnader. Det är sedan ägaren som ansvarar för att de skyddsbestämmelser 

som byggnaden fått följs så att byggnaden utifrån de värden den besitter inte förvanskas. 

Det är länsstyrelsen som beslutar huruvida en byggnad får förklaras för byggnadsminne 

enligt KML. Enskilda personer såväl som länsstyrelsen kan ansöka om att en byggnad skall 

förklaras för byggnadsminne. Det är sedan länsstyrelsen som utifrån KMLs 3 kap. skall 

besluta om byggnaden skall få denna klassificering. Enligt 3 kap. 10 – 13 § har ägaren till den 

byggnad som ansökts att förklaras för byggnadsminne i vissa fall rätt till ekonomisk 

ersättning av staten. Detta kan bland annat bero på, så som beskrevs ovan, att 

skyddsbestämmelserna medför restriktioner på byggnadens planerade användning. 

Ersättning kan till exempel utgå under den tid prövning för förklaring för byggnadsminne 

sker, på årlig basis då byggnaden redan är byggnadsminnesförklarad, och då med en årlig 



19 

omprövning, eller som ett engångsbidrag för den kostnad byggnaden anses minska i 

marknadsvärde då den byggnadsminnesförklarats. Staten är i vissa fall även skyldig att lösa 

ut ägaren om denna anser att skyddet medför att byggnaden inte kan användas för det 

planerade syftet. 

Plan- och bygglagen 

Plan- och bygglagen (2010:900), PBL,  är en lag som hanterar bestämmelser gällande 

planläggning av mark och vatten samt byggnation. Lagen innehåller bestämmelser om bland 

annat detaljplanering, utformning och krav vid byggnation, varsamhet vid arbete med 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader, allmänna och enskilda intressen etc. Vid alla typer av 

ombyggnationer, nybyggnationer, renoveringar, kompletteringar till byggnader osv. krävs 

enligt PBL startbesked och slutbesked vilka hanteras av kommunen. Det är respektive 

kommun som ansvarar för att de krav som sätts av PBL, och övriga lagar i respektive fall, 

följs.  

Det är PBLs 8 kap. 13 och 17 § som huvudsakligen berör kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader och bebyggelse, men även 2 kap. 6 § beskriver att hänsyn skall tas till 

kulturvärden vid byggnation för allmänna och enskilda intressen. En byggnad som besitter 

ett eller flera kulturhistoriska värden specificeras enligt plan- och bygglagen med skydds- 

eller varsamhetsbestämmelser.  

Skyddsbestämmelser baseras på 8 kap. 13 § där står skrivet att: 

”En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 

konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.” 

Skyddsbestämmelser är det starkaste skyddet enligt PBL vilket innebär att byggnaden 

besitter sådana värden som inte får förvanskas, och att byggnaden som helhet eller specifika 

byggnadsdelar skall bevaras och underhållas i sitt ursprungliga skick. Bestämmelserna kan 

även innebära rivningsförbud och att byggnadens stomme då skall bevaras (Länsstyrelsen 

Östergötland, 2013). 

Varsamhetsbestämmelser baseras huvudsakligen på 8 kap. 17 § där står skrivet att: 

”Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar 

hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, 

kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.” 

Varsamhetsbestämmelser är enbart en vägledning och ett stöd för skyddet i kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader. Varsamhetsbestämmelser kan bland annat specificera vilket 

takmaterial eller fasadfärg en byggnad får ha, men specificerar inte på vilket sätt en byggnad 

skall bevaras (Länsstyrelsen Östergötland, 2013).  
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Skyddsbestämmelser betecknas med ett litet q och varsamhetsbestämmelser med ett litet k i 

detaljplanen. I vissa fall kan skydds- och varsamhetsbestämmelser kombineras och en 

byggnad kan betecknas med både ett k och ett q i detaljplanen. Detta innebär att byggnaden 

besitter värden som inte får förvanskas samt att varsamhet skall hållas till specifika 

byggnadsdelar (Länsstyrelsen Östergötland, 2013). 

Enligt PBL krävs enligt 9 kap. 2 § bygglov från byggnadsnämnden för ombyggnationer som 

berör: 

1. ”Nybyggnad 

2. Tillbyggnad 

3. Annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att  

a. byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen 

annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller 

enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan den avsedda 

användningen kommit till stånd, 

b. det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare 

lokal för handel, hantverk eller industri, eller 

c. byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller 

byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. (Gäller 

endast om byggnaden ligger belägen i ett detaljplaneområde).” 

Enligt PBLs 10 kap. krävs även start- och slutbesked för åtgärder som dels innefattas av 

bygglov, rivningslov och marklov dels anmälningspliktiga åtgärder. För start- och slutbesked 

vid enbart anmälningspliktiga åtgärder kan till exempel krävas en OVK då ventilationen 

förändras vid en restaurering eller ombyggnation, eller en godkänd 

brandskyddsdokumentation om brandskyddet på något sätt påverkas. 

Miljöbalken 

Miljöbalken (1998:808), MB, är en lag som hanterar olika typer av natur- och kulturområden 

och beskriver bland annat hur naturvärden på bästa sätt skall bevaras. Det är miljöbalkens 3 

och 4 kap. som på olika sätt hanterar riksintressen, vilka till viss del innefattar 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader.  

Ett riksintresse är ett område som består av natur- och kulturvärden men även värden för 

friluftslivet. Dessa områden kan bland annat bestå av enbart naturvärden såsom 

kustlandskap eller skogar, men även områden som både innehåller naturmarker och 

kulturhistoriska värden. Det är Boverket som har det huvudsakliga ansvaret för riksintressen 

och som tillsammans med 12 stycken myndigheter ansvarar för bedömningar och beslut om 

vilka områden som skall komma att bli riksintressen (Boverket, 2015). Dessa 12 myndigheter 

visas i figur 7. 
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Det är dock länsstyrelsen tillsammans 

kommunen som har det yttersta ansvaret 

för att bevarandet av riksintressen följs.  I 

översiktsplaner regleras vilka områden 

som utgör riksintressen och hur dessa 

skall hanteras (Boverket, 2015). 

I MBs 4 kap. 2-8 § finns Sveriges alla 

riksintressen och områden specificerade. 

Det finns bland annat beskrivet vilka 

värden området består av samt hur och 

varför de skall bevaras. Den huvudsakliga 

hanteringen av dessa områden beskrivs i 4 

kap. 1 § där det står skrivet att: 

 

Figur 7. Illustration: Boverketet - Ansvariga 
myndigheter för framtagning av riksintressen 
(Boverket, 2015).  

 

”De områden som anges i  2-8 § är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som 

finns i områdena, i sin helhet av riks-intresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp 

i miljön får komma till stånd endast om  

1. det inte möter något hinder enligt  2-8 § och  

2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och 

kulturvärden. 

Bestämmelserna i första stycket 2 och i  2-6 § utgör inte hinder för utvecklingen av 

befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet […].” 

Övriga lagar och myndigheter 

Arbetet med kulturhistoriskt värdefulla byggnader sker idag på tre olika nivåer i Sverige, 

nationellt, regionalt och kommunalt. På nationell nivå är det Riksantikvarieämbetet som har 

det yttersta ansvaret för att lagar och regler följs och att kulturvården bevaras och utvecklas, 

men även Boverket har ett visst ansvar gällande kulturvärden såsom exempelvis i MB. Som 

tidigare nämnt är det Riksantikvarieämbetet som bland annat tar fram olika 

värderingsprinciper, men det är även Riksantikvarieämbetet som har huvudansvaret för 

KML såväl som ansvaret för statligt ägda byggnadsminnen. På regional nivå är det 

länsstyrelser och länsmuseer som ansvarar för arbetet med kulturvård. Länsstyrelsen är den 

myndighet som hanterar frågor gällande KML och ansvarar bland annat för de 

byggnadsminnen som inte är statligt ägda. Länsstyrelsen arbetar även med bland annat 

ansökan gällande byggnadsminnen, ger stöd och råd till allmänheten och ger ekonomiska 

bidrag som berör kulturhistoriska byggnader eller bebyggelse. De kan även ses som en 

mellanhand i kommunens arbete, då de dels ger vägledning och rådgivning till kommunen 

och dels utför granskningar av det arbete kommunen utför. På kommunal nivå är det 

respektive kommun som hanterar frågor gällande kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller 

bebyggelse. De har det yttersta ansvaret för att PBL följs, och reglerar skydds- och 

varsamhetsbestämmelser i detaljplaner (Riksantikvarieämbetet, 2012b).  
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3.2.2 Riksantikvarieämbetets värderingsgrunder 

De lagar som presenteras i kapitel 3.2.1 är i vilka olika typer av kulturhistoriska värden 

hanteras och där dess skydd bestäms. Hur dessa skydd tas fram och därmed vilka specifika 

värden en byggnad besitter lägger grunden för vilka lagar som skall hantera dem. I detta 

kapitel presenteras ett antal metoder, råd och riktlinjer som finns framtagna för hur 

värderingsprocesser kan se ut. Ingen av dessa processer är egentliga lagkrav men används 

flitigt av antikvarier och byggnadsvårdare runtom i Sverige.  

Dokument- och upplevelsevärden 

Det är idag Riksantikvarieämbetet som hanterar frågor som berör kulturhistorisk värdering. 

2002 tog Riksantikvarieämbetet tillsammans med Axel Unnerbäck fram en skrift kallad 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som syftades till att ge råd och riktlinjer för beslut 

gällande bevarandefrågor och värdering. Grundtanken var att skriften skulle bidra med 

information om hur definition och urval av värdering i en byggnad görs och varför. 

Unnerbäck ansåg att var det viktigt att få en tydlig grund för vilka bevarandemotiv som vid en 

värdering skall belysas och vilken ambitionsnivå dessa motiv skall ligga på, för att sedan föra 

samman dessa två steg och nivåer, se nedan, med varandra för att ta fram bästa lämpliga 

uppföljnings- och åtgärdsförslag, vilket skydd relaterat till lagar byggnaden skall ha och hur 

byggnaden skall vårdas för att på bästa sätt bevara de värden som tas fram (Unnerbäck, 

2002). 

Metoden är uppdelad i två steg, där det första steget är att analysera vilka typer av värden en 

byggnad består av och vad det är som stödjer dessa värden. Det andra steget i metoden 

handlar om att bedöma de värden byggnaden anses ha i relation till ett antal ambitionsnivåer 

så att byggnaden på relevant sätt kan kopplas till skyddsåtgärder såväl som val av vård och 

underhållsstrategier (Unnerbäck, 2002). Nedan följer en kort redovisning över respektive 

steg och vilka parametrar som utgås ifrån när värderingen tas fram. 

 

Steg 1 

De värden som Unnerbäck anser att en byggnad kan besitta kan delas upp i två kategorier, 

dokumentvärde och upplevelsevärde. Ett dokumentvärde beskriver en byggnads historiska 

egenskaper och relaterar oftast till dess tekniska uppbyggnad. Dessa dokumentvärden delas 

upp i följande kategorier: 

 Byggnadshistoriskt värde – en byggnad med ett byggnadshistoriskt värde kan till 

exempel vara en byggnad som är i ursprungligt skick, den är autentisk, den är den 

första av sitt slag, den kan ge information hur byggnaden har uppförts både gällande 

material och traditionella hantverkstekniker eller att den har genomgått förändringar 

under senare tidsepoker där tidigare utseende i vissa fall fortfarande kan utvisas.  

 

 Byggnadsteknikhistoriskt värde – en byggnad med ett byggnadsteknikhistoriskt 

värde kan jämföras med ett byggnadshistoriskt värde, men relaterar mer till den 

tekniska utformningen. En byggnad kan till exempel vara uppförd med material eller 
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metoder specifika för en viss tidsepok eller på sätt som ej längre nyttjas. En 

takkonstruktion eller ett fasadmaterial kan även vara väl bevarat eller autentiskt. 

 

 Arkitekturhistoriskt värde – en byggnad med ett arkitekturhistoriskt värde är en 

byggnad som till exempel kan visa på en specifik arkitektur från en viss tidsepok, den 

är konstnärligt utformad eller att den är ritad och uppförd av en specifik arkitekt. 

 

 Samhällshistoriskt värde – en byggnad med ett samhällshistoriskt värde kan vara en 

byggnad som haft betydelse för samhället, till exempel som sjukhus eller tingsrätt, 

eller ha varit betydelsefull för specifika tidsepoker som till exempel den första skolan i 

en stad. Även specifika material kan besitta värden om de kan berätta om byggnadens 

användningsområde eller byggnadens betydelse i samhället. 

 

 Socialhistoriskt värde – en byggnad med ett socialhistoriskt värde kan jämföras med 

ett samhällshistoriskt värde, men relaterar istället till människans roll i samhället. En 

byggnad med detta värde har till exempel haft en stor betydelse för människor arbete 

eller leverne, som en bondgård eller en samlingslokal.  

 

 Personhistoriskt värde – en byggnad med ett personhistoriskt värde kopplas ofta till 

specifika personer, i de flesta fall kända personer, som har bott eller arbetat i en 

specifik byggnad. 

 

 Teknik- och industrihistoriskt värde – en byggnad med ett teknik- och 

industrihistoriskt värde kan till exempel vara en byggnad som används som fabrik 

eller bruksbyggnad och haft en stor betydelse för industrin i samhället. 

 

 Patina – en byggnads patina kan kännetecknas på många olika sätt, men kan lättast 

beskrivas som något som under tidens gång sedan uppförande har fått ett föråldrat 

utseende. Oftast är det svårt att skilja på patina och något som enbart är gammalt och 

utslitet, men det är just detta som skapar värdet patina, och det är upp till den som 

gör värderingar att bedöma i relation till andra värden om något skall bedömas som 

patina eller ej (Unnerbäck, 2002). 

 

Enligt Unnerbäck (2002) beskriver upplevelsevärden en byggnads upplevelsemässiga och 

sociala egenskaper. I relation till dokumentvärden som oftast beskriver en byggnads tekniska 

utformning kan upplevelsevärden ibland ses som subjektiva och utan konkret materiell 

koppling. Dessa värden är dock viktiga i relation till varför en byggnad har uppförts på det 

sätt den har och hur den har utformats. Även upplevelsevärden delas upp i ett antal 

kategorier vilka beskrivs nedan: 

 Arkitektoniskt värde – en byggnad eller en miljö med ett arkitektoniskt värde ligger i 

utformningen som helhet och kan till exempel bero på den estetiska utformningen 

både invändigt och utvändigt eller att byggnaden är autentisk. 
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 Konstnärligt värde – en byggnads konstnärliga värde ligger i dess arkitektoniska 

utformning eller att den innehåller konstnärligt utformade målningar eller 

skulpturer. 

 

 Miljöskapande värde – en byggnad med ett miljöskapande värde definieras oftast av 

den miljö byggnaden är belägen i och inte den enskilda byggnaden. Värdet kan även 

kännetecknas av att en byggnad passar in med övriga byggnader eller med den 

omkringliggande miljön. Den kan till exempel vara belägen i en stadsdel med stor 

andel äldre bebyggelse, i ett traditionellt industriområde eller i ett kulturlandskap där 

byggnadens tidigare användningsområde starkt påverkar områdets miljö eller intryck. 

 

 Identitetsvärde – en byggnads identitetsvärde utgår ifrån den identitet eller funktion 

byggnaden har eller har haft i ett samhälle. Till exempel kan byggnaden ha varit det 

enda vagnslidret i ett lantbrukssamhälle och på så sätt är det detta som kännetecknar 

byggnaden. 

 

 Kontinuitetsvärde – ett kontinuitetsvärde kan ses i både enskilda byggnader såväl 

som i ett samhälle som helhet. Det kan innefattas av till exempel ett samhälles eller en 

miljös kontinuerliga förändringar genom åren eller i en enskild byggnads 

förändringar och ombyggnationer där tydliga årsringar kan ses. 

 

 Traditionsvärde – en byggnad med ett traditionsvärde kan ofta kopplas till dess 

användningsområde eller betydelse för samhället, till exempel en byggnad som sedan 

uppförande haft samma typ av industriella verksamhet och därmed skapat en 

traditionsenlig koppling till byggnaden. 

 

 Symbolvärde – en byggnad med ett symbolvärde kan till exempel vara en byggnad 

som varit eller fortfarande är en symbol för ett samhälle eller innehålla specifika 

detaljer som symboliserar den enskilda byggnaden. 

 

 Patina – en byggnads patina gällande upplevelsevärden beskrivs på samma sätt som 

patina för dokumentvärden. Det finns egentligen inget som skiljer patinan mellan ett 

dokumentvärde och ett upplevelsevärde, om en byggnad, en byggnadsdel eller ett 

specifikt material besitter patina värderas det på samma sätt (Unnerbäck, 2002). 

 

Steg 2 

Det andra steget i värderingsprocessen handlar om att mer djupgående analysera de olika 

värden som valts ut enligt ovan princip. De olika värdena kopplas till ett antal kriterier där 

syftet är att föra fram de värden som konkret kan redovisas för varför de skall bevaras. Först 

och främst skall alla dokument- och upplevelsevärden analyseras utifrån nedan fyra 

förstärkande och övergripande motiv:  
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 Kvalitet – kvalitet i en byggnad eller en byggnadsdel kan innefattas av ett flertal olika 

aspekter, men berör huvudsakligen en god material- och hantverkskvalitet. Till 

exempel att byggnadsdelar är estetiskt utformade, detaljrika eller har goda 

materialegenskaper. 

 

 Autencitet, äkthet – autencitet och äkthet i en byggnad eller byggnadsdel ligger ofta i 

det faktum att den är i ursprungligt skick eller trots förändringar kan påvisa sitt 

ursprungliga användningsområde. Autencitet kan till exempel ligga i enskilda 

material eller i enbart spåren av tidigare utformning. 

 

 Pedagogiskt värde, tydlighet – pedagogiskt värde och tydlighet i en byggnad eller 

byggnadsdel ligger i dess förmåga att på ett enkelt sätt kunna visa på ursprunglighet 

eller tidigare användningsområde. Till exempel baserat på dess arkitektur, proportion 

eller konstnärliga utformning. 

 

 Sällsynthet, representativitet – sällsynthet och representativitet i en byggnad eller 

byggnadsdel kan innebära att den är den enda av sitt slag eller att den är unik, 

antingen som enskild byggnad eller i ett större sammanhang. Det kan även innebära 

den på bästa sätt kan representera till exempel en viss tidsepok eller en viss 

hantverksmetod (Unnerbäck, 2002). 

 

När bedömningen av dessa motiv gjorts och de viktigaste värden att bevara tagits fram skall 

dessa värden sedan kopplas till olika ambitionsnivåer, alltså vilket skydd värdet skall ha och 

hur det på bästa sätt kan bevaras. De fyra ambitionsnivåerna kopplas till de skydd en 

byggnad eller bebyggelse kan ha enligt KML och PBL. Respektive nivå skall även kopplas till 

det ekonomiska stöd byggnaden kan få från staten. De fyra ambitionsnivåerna är: 

1. Byggnaden, på grund av dess utformning som helhet eller specifika byggnadsdelar, 

skall skyddas som byggnadsminne enligt KML. 

2. Byggnaden besitter sådana starka värden att den långsiktigt skall bevaras, antingen 

som byggnadsminne enligt KML eller med skyddsbestämmelser i PBL. Det kan finnas 

specifika byggnadsdelar som inte kan klassificeras lika starkt som nivå 1, och därför är 

det viktigt att ha en helhetssyn på byggnaden för huruvida den skall skyddas som 

byggnadsminne eller med skyddsbestämmelser. 

3. Byggnaden besitter sådana värden som anses skall bevaras och inte får förvanskas, 

och skall därför skyddas med hjälp av skyddsbestämmelser i PBL. Vilka delar i 

byggnaden som skall skyddas samt på vilket sätt måste i respektive fall enskilt 

utredas. 

4. Byggnaden besitter inga specifika värden med krav på bevarande, men de värden som 

tagits fram skall dock skyddas med hjälp av varsamhetsbestämmelser enligt PBL 

(Unnerbäck, 2002). 
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Plattform för kulturhistorisk värdering och urval 

Riksantikvarieämbetet har under 2015 publicerat en ny metod för kulturhistorisk värdering, 

kallad plattform för kulturhistorisk värdering och urval, framtagen av Cissela Génetay och 

Ulf Lindberg. Denna metod har som syfte att utveckla tidigare arbetssätt för värdering för att 

på bättre sätt kunna användas i relation till den samhällsutveckling som idag sker och det 

ökade intresset och arbetet med kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Metoden har till stor 

del även baserats på Axel Unnerbäcks värderingsmetod. 

Värderingen utgår från fem olika aspekter, som i viss mån kan kopplas till de pelare som 

hållbar utveckling anses byggas på, men kopplas i detta fall istället till de sakområden som på 

olika sätt påverkar värdering av byggnader eller bebyggelse. 

 Kulturhistoriska aspekter  

 Estetiska aspekter  

 Ekonomiska aspekter  

 Ekologiska aspekter 

 Sociala aspekter 

 

Då respektive värde hanteras på olika sätt i relation till vilka lagar som berörs, kan de på så 

sätt kopplas till dessa lagar där sociala, estetiska och kulturhistoriska värden hanteras i PBL, 

sociala, ekologiska och kulturhistoriska värden hanteras i MB, och kulturhistoriska värden 

hanteras i KML. 

Värderingsmetoden baseras på fyra grundläggande delmoment, det beskrivande, det 

analyserande, det planerande och det beslutande momentet. Se figur 8. Dessa fyra moment 

används för att på korrekt sätt bland annat kunna beskriva och analysera de värden en 

byggnad anses besitta baserat på dess historia, materiella innehåll, tekniska uppförande etc. 

såväl som hur starkt respektive värde anses vara, men även hur de olika värdena skall 

prioriteras gentemot varandra och hur de på bästa sätt kan bevaras i relation till de lagar och 

regler (Riksantikvarieämbetet, 2015c).  

De fyra delmomenten har som syfte att inte enbart kunna användas i en viss ordning utan 

även i förhållande till det arbete som enskilda byggnader kräver. Génetay och Lindeberg 

(2015c) kallar denna kronologiska ordning för en idealbild, men menar att det i praktiken är 

svårt att följa denna till punkt och pricka, då olika ställningstaganden är svåra att hålla skilda 

från varandra. Vid olika typer av arbeten krävs alltid undersökningar och redogörelser för de 

underlag som tas fram och ofta måste man ta hänsyn till övriga påverkansfaktorer för att 

kunna fatta korrekta beslut. 
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Figur 8. Riksantikvarieämbetets plattform för kulturhistorisk värdering och urval (Génetay & 
Lindberg, 2015).  

 

De fyra delmomenten kan i sin tur även kopplas till ett antal så kallade påverkansprocesser, 

styrning, kunskap, anspråk och förändring. Dessa processer baseras på de yttre faktorer 

som ofta påverkar arbeten och beslut. Processen styrning handlar om de faktorer som i 

relation till kartläggning av kulturhistoriska värden påverkar beslut; till exempel vilka 

personer som arbetar med urvalsprocessen, vilken inriktning eller perspektiv urvalet syftar 

på, hur data har samlats in, vilka lagar och regelverk som hanterats och hur de påverkar 

urvalsprocessen, om internationella konventioner eller dokumentation har utnyttjats, om 

kulturpolitiska mål har lagt grund för beslut samt hur tidigare ställningstaganden om värden 

har påverkat urvalsprocessen. Processen kunskap handlar om vilken kunskap som legat till 

grund till för värderingen; till exempel vem det är som utfört den kulturhistoriska värdering 

och vilken kunskap denne besitter, på vilket sätt tidigare ställningstagande har gjorts och 

varför, hur framtida bevarande kan utvecklas med hjälp av ny kunskap samt hur den 

moderna utvecklingen av kunskap inom ämnet kulturhistorisk värdering kan bidra till hur 

urvalsprocesser behandlas. Processen anspråk handlar om hur olika enskilda och allmänna 

intressen såväl som krav och önskemål påverkar planeringsskedet såväl som viktiga 

beslutsfattanden; till exempel hur kulturarvet skall kunna göras tillgängligt för alla oavsett 

bakgrund, vem det är som skall ansvara för att anpassning för intressen utförs, hur olika 

intressen påverkar både varandra men även de kulturhistoriska värdena, vem som skall lyfta 

fram olika intressen och som i sin tur på olika sätt även ansvarar för dem samt hur intressen 
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skall beaktas i relation till lagar och regler. Processen förändring handlar om hur 

kulturhistoriska värden påverkas av förändringar, både på grund av intressen men även 

efterfrågan av resurser hanteras; till exempel behovet av exploatering, hur värden påverkas 

av naturkatastrofer, klimatförändringar eller oförutsedda olyckor, vilka styrmedel som skall 

ligga till grund då förändringar måste ske samt kunskap om hur olika typer av 

kulturhistoriska värden påverkas av olika förändringar (Riksantikvarieämbetet, 2015c). 

3.2.3 Andra typer av värderingsmetoder 

I detta kapitel presenteras ytterligare ett antal metoder för framtagande av byggnaders 

specifika värden. Även dessa, på samma sätt som värderingsprocesserna i kapitel 3.2.2, utgör 

inga egentliga lagkrav, men nedan metoder används ofta som råd och riktlinjer i upprättande 

av detaljplaner eller vid hantering av bygglovsansökan.  

Stockholm stadsmuseums klassificering 

Ett sätt att värdera kulturhistoriskt värdefulla byggnader har tagits fram av Stockholm stads 

stadsmuseum för värdering av byggnader i större områden. Detta system utgår från PBLs 

hantering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt baseras även till viss del på de 

värderingsprinciper Unnerbäck tagit fram ovan. Tre huvudsakliga klassificeringar har tagits 

fram vilka till största del syftar till större bebyggelseområden, men där även enskilda 

byggnader i dessa områden kan besitta olika typer av värden. Byggnader och områden kan 

klassificeras som en blå, grön eller gul, där respektive innebörd kortfattat redovisas nedan: 

 Blå – innefattar byggnader eller bebyggelse som är synnerligen kulturhistoriskt 

värdefull. Dessa hanteras på samma sätt som byggnadsminnen hanteras enligt KML. 

 Grön – innefattar byggnader eller bebyggelse som är särskilt värdefull från bland 

annat en kulturhistorisk synpunkt. 

 Gul – innefattar byggnader eller bebyggelse som besitter ett visst kulturhistoriskt 

värde och som har en positiv betydelse för stadsbilden. 

 

I figur 9 visas ett område i Stockholm vilket har utvärderats utifrån denna värderingsmetod, 

där byggnader och byggelseområden har markerats med olika färger. När undersökningar 

och inventeringar av byggnader görs inför denna metod sker utgångspunkten från 

dokumentvärden såväl som upplevelsevärden, som beskrivs i kapitel 3.3.2. För att en 

byggnad skall få en klassificering krävs att den genom de värden den besitter kan uppnå 

någon av de tre klassificeringarna blå, grön eller gul. Självklart finns det även byggnader i ett 

större område som inte besitter några av dessa värden, vilka i denna metod symboliseras som 

gråa alternativt gråstreckade om byggnaden ännu inte är inventerad. Stockholms 

stadsmuseum har hittills utfört klassificeringar i 58 stycken av Stockholms stads yttre 

områden och stadsdelar, men utanför Stockholm har denna klassificeringsmetod ännu inte 

börjat användas (Stockholms stad, 2015). 
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Figur 9. Karta över del av Stockholm markerad med Stockholms stadsmuseums klassificeringsmetod 
(Stadsmuseet, 2015). 

Värdering och klassificering i kulturmiljöprogram och kulturhistoriska inventeringar 

Det finns många andra sätt att arbeta med kulturhistorisk värdering än de som beskrivits 

ovan. Inom kommuner och stads- och länsmuseer arbetar man ofta med inventeringar för 

upprättande av kulturmiljöprogram, men även vid framtagande av nya översikts- och 

detaljplaner. Det finns inga strikta linjer att följa för hur värderings- och urvalsprocessen 

skall utföras, men många inventeringar baseras dock antingen på Axel Unnerbäcks metod 

eller i vissa fall på Stockholms länsmuseums metod. Dessa inventeringar eller program 

medför inga specifika lagkrav, men används dock ofta som vägledning för beslutsfattande 

inom kommuner eller län. 

I figur 10 visas hur en inventering som 

gjorts i Halland ser ut, där ett arbete med 

att inventera hela Hallands 

bebyggelsestruktur gjordes.  Endast de 

byggnader som ansågs besitta 

kulturhistoriska värden analyserades. 

Byggnaderna klassificerades i tre 

kategorier: 

 Klass A – innebär att byggnaden 

har ett objektsvärde av nationellt 

intresse. 

 Klass B – innebär att byggnaden 

har ett objektsvärde av regionalt 

intresse. 

 Klass C – innebär att byggnaden 

har ett miljövärde av lokalt intresse 

(Gustafsson, 2013). 

 

 

  

Figur 10. Karta över Halland, där 
byggnader i klass A, B och C är markerade 
med en röd punkt (Kulturmiljö Halland, 
2015). 
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I figur 11 visas ett annat exempel över en inventering som utförts av Västmanlands 

länsmuseum över stationsområdet i Västerås, inför uppförandet av en ny översiktsplan. 

Byggnaderna värderades utifrån huruvida de ansågs kulturhistoriskt mycket värdefulla, 

kulturhistoriskt eller miljömässigt värdefull a eller om de hade karaktärsskapande värden 

samt med dokument-och upplevelsevärden baserade på Axel Unnerbäcks värderingsmetod: 

 Byggnadshistoriskt värde (dokumentvärde) 

 Byggnadsteknikhistoriskt värde 

(dokumentvärde)  

 Arkitekturhistoriskt värde (dokumentvärde) 

 Samhällshistoriskt värde (dokumentvärde) 

 Teknikhistoriskt värde (dokumentvärde) 

 Arkitektoniskt värde (upplevelsevärde) 

 Miljöskapande värde (upplevelsevärde) 

 Kontinuitetsvärde (upplevelsevärde) 

 Pedagogiskt värde 

 Sällsynthet/representativitet (Västmanlands 

länsmuseum, 2012). 

3.3 Kultur och ekonomi 

Att sätta ett pris på kulturvård är svårt, nästintill omöjligt. Kulturvård handlar inte om att 

ekonomiskt värdera ett hus från 1800-talet eller att få ut så högt pris som möjligt vid en 

försäljning, utan att på bästa sätt bevara de kulturhistoriska värdena ett hus besitter. Ofta blir 

detta snarare ett kostsamt arbete då specifika material måste hanteras och bearbetas på sätt 

som kräver stor expertis eller komplexa metoder. 

Inom den moderna byggnadsbranschen är relationen till ekonomiska aspekter något enklare, 

då huvudfokuset ofta ligger på kortsiktig ekonomisk lönsamhet. Byggföretag såväl som 

arkitekter, ventilationskonsulter, projektörer och många mer måste under, den ofta korta, 

byggtiden se till att de intäkter som fås i form av betalning från beställaren eller andra 

entreprenörer täcker de kostnader byggnationen kostar. Byggherrar och beställare måste se 

till att de utgifter en byggnation kostar fås igen via hyresintäkter eller försäljning. 

Fastighetsägare måste under ägandetiden optimera drift- och underhållskostnader samt 

hyresintäkter för att få en positiv omsättning samt ett högre pris vid försäljning än vid köp. 

För att kulturhistoriskt värdefulla byggnader skall vara ekonomiskt lönsamma ur ett 

fastighetsägarperspektiv krävs att de kostnader som krävs för ombyggnationer såväl som 

drift och underhåll under ägandetiden inte överskrider de intäkter som fås från exempelvis 

hyresintäkter eller vid försäljning. Det stora problemet ligger inte enbart i att det i 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader ofta är mer kostsamt att utföra byggnadstekniska 

ingrepp, utan även att det ofta är svårt att utföra de önskade ombyggnationer eller använda 

byggnaden till önskat bruk utan att kringgå befintliga lagar. Det gäller då att genom kunskap 

lära sig hur befintliga lagar ser ut såväl som på vilket sätt kulturhistoriskt värden på bästa 

Figur 11. Kulturhistorisk värdering av 
stationsområdet i Västerås (Västmanlands 
länsmuseum, 2012). 
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sätt bevaras, men även hur dessa aspekter kan kopplas i relation till ekonomisk lönsamhet. 

Man måste till exempel utgå från vilka ekonomiska aspekter som byggnadstekniska ingrepp 

bidrar med samt huruvida det finns någon ekonomisk avkastning utifrån de värden 

byggnaden besitter, för att i sin tur kunna göra en bedömning huruvida det är ekonomiskt 

lönsamt att både köpa såväl som utföra ombyggnationer i en kulturhistoriskt värdefull 

byggnad.  

Detta är något som under den senaste tiden har blivit ett hett forskningsämne. Ett flertal 

arbeten har utförts där just relationen mellan kulturhistoriska värden och ekonomiska 

aspekter kopplas samman för att se på hur ekonomisk lönsamhet kan uppnås i arbetet med 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader.  

3.3.1 Ekonomiska värden 

Det finns många olika sätt att ekonomiskt värdera arbete med kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader. Enligt Throsby (2012) kan ekonomisk värdering i kulturvårdsarbetet delas in i ett 

antal kategorier för att tydligare kunna kategorisera på vilket sätt ekonomisk lönsamhet går 

att uppnå: 

 Direkta värden – Direkta värden består värden som i relation till ekonomi och 

kalkyler relativt enkelt går att beräkna, som exempelvis kassaflöden. Turism anses 

inom kulturvård vara det ekonomiska värdet som genererar högst ekonomisk 

omsättning, då det finns och alltid kommer finnas ett intresse för det byggda 

kulturarvet. I relation till fastighetsbranschen kan direkta värden istället kopplas till 

exempelvis inköpskostnaden av en byggnad, hyresintäkter från olika typer av 

hyresgäster eller kostnader som uppstår i samband med ombyggnation. På detta sätt 

kan den ekonomiska lönsamheten uppnås genom att exempelvis välja den hyresgäst 

som i relation till byggnadens kulturhistoriska värden genererar högst hyresintäkter. 

Det ekonomiska värdet kan även relateras till människor villighet att betala, alltså 

hur de värderar kostnaden i relation till kulturhistoriska värden. 

 

 Indirekta värden – Indirekta värden består av värden som är betydligt svårare att 

beräkna. De kan inte kopplas till materiella värden såsom byggnader eller specifika 

material, men istället till immateriella värden där det inte finns något konkret 

marknadsvärde. I relation till kulturvård kan tre typer av värden specificeras; existens 

värde som handlar om hur människor värderar det kulturhistoriska värdet även om 

det inte direkt påverkar eller utnyttjas av dem, alternativt värde som handlar om hur 

människor vill ha möjligheten att någon gång kunna utnyttja det kulturhistoriska 

värdet samt arvsvärde som handlar om hur människor vill kunna hantera såväl som 

lämna efter kulturarvet till framtida generationer. Även om dessa indirekta värden 

inte kan beräknas på ett lika konkret sätt som direkta värden, har ett antal metoder 

och modeller tagits fram för att kunna beräkna ekonomisk lönsamhet i indirekta 

värden. Dessa metoder beskrivs mer i detalj i kapitel 3.3.3. 
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 Kulturhistoriska värden – Kulturhistoriska värden är de värden som en byggnad eller 

bebyggelse besitter, antingen som dokumentvärden eller upplevelsevärden. Vad dessa 

värden innebär och vilka typer av värden en byggnad kan besitta beskrivs i kapitel 

3.2.2. I relation till ekonomisk lönsamhet är dessa värden svåra att definiera. Varje 

enskild byggnad besitter värden som gör den unik och ingen kulturhistoriskt värdefull 

byggnad är den andra lik. Hur respektive värden tolkas och definieras skiljer sig även 

åt mellan olika typer människor. Därför måste respektive värde en byggnad anses 

besitta analyseras enskilt och i sin tur kopplas till hur arbetet med bevarande 

tillsammans med ekonomisk lönsamhet kan uppnås. (Throsby, 2012) 

 

Hur dessa ekonomiska värden relaterar till kulturvård ligger huvudsakligen i de 

kulturhistoriska värdena. Enligt Throsby (2012) ligger grundidén i att ju högre värde en 

byggnad anses besitta desto mer är människor villiga att betala. Det stora problemet ligger 

dock i att värdera respektive kulturhistoriska värde till dess ekonomiska. En del byggnader 

kan till exempel besitta höga kulturhistoriska värden men inga ekonomiska, medan andra 

endast kan besitta höga ekonomiska värden men få kulturhistoriska, jämför med 

byggnadsminnen respektive k-märkta byggnader i kapitel 3.2.1. 

3.3.2 Ekonomiska nivåer 

Enligt Throsby (2001) kan ekonomiska värden i relation till kulturvård kategoriseras i tre 

nivåer; makro-, mikro- och individnivå.  Med makronivå syftas till hur ekonomisk lönsamhet 

kan uppnås på kommunal, regional, nationell eller internationell nivå. Det kan till exempel 

handla om hur mycket skatter som kommer att betalas då ett antal nya jobb skapas vid 

planeringen av ett restaureringsarbete, eller hur många turister som besöker en stad eller ett 

specifikt område, och i sin tur hur mycket de spenderar under besöket. Ett exempel på en 

organisation som arbetar på makronivå är UNESCO. Mikronivå syftar till icke-statliga eller 

icke-regeringsknutna organisationer som inom organisationen arbetar med ekonomisk 

lönsamhet på liknande sätt som på makronivå, men utan en egen ekonomisk vinst. Exempel 

på två organisationer som arbetar på mikronivå är ICOMOS och ICOM (International 

Council of Museums), även om dessa till viss del även kan kategoriseras som makronivå. 

Individnivå syftar till människor, individer och företag som på olika sätt försörjer sig 

ekonomiskt genom kulturella arbeten, allt från konstnärer och musiker till privat ägda 

företag och konsulter. I relation till bygg- och fastighetsbranschen kan dessa till exempel 

innefattas av byggnadsantikvarier som arbetar som konsulter med syfte att ge råd och stöd 

till fastighetsägare, hantverkare som specificerar sig på olika traditionella hantverkstekniker 

eller kommersiella fastighetsägare som arbetar med kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Enligt världsbanken finns en tydlig relation mellan både det materiella och immateriella 

kulturarvet och ekonomisk lönsamhet. Kulturarvet anses av världsbanken vara en stor 

ekonomisk tillgång och har en positiv inställning till utlåning, då kulturarvet anses besitta 

kvaliteter av långsiktighet och återbäring på lång sikt (Throsby, 2012). Hur verkligheten 

egentligen ser ut och om detta stämmer är svårt, för både enskilda människor eller företag, 
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att veta. Ekonomiska värden på makronivå i relation till världsbankens synsätt är ett 

komplext arbete och kommer i detta examensarbete inte vidareutvecklas.   

Mason (2005) menar att det finns tre olika skeden då ekonomisk lönsamhet kan uppnås vid 

arbeten med kulturhistoriskt värdefulla byggnader, vilka kan kopplas till Throsbys (2001) 

kategorisering på makro- och individnivå. Det första skedet är under själva restaureringen 

eller ombyggnationen, då ofta höga kostnader uppstår. Många forskningsarbeten som har 

utförts mellan ekonomisk lönsamhet i kulturhistoriskt värdefulla och icke-värdefulla 

byggnader har visat på att ombyggnationer av kulturhistoriskt värdefulla byggnader oftast är 

mer lönsamma än nybyggnationer. Under ett forskningsarbete har statistik tagits fram som 

visar på att för en befintlig byggnad som måste rivas innan en nybyggnation utförs ligger 

kostnaden för utförande mellan 3 till 16 % högre än om en likvärdig kulturhistoriskt värdefull 

byggnad istället skulle ha byggts om för samma användningsområde. Det finns dock inga 

garantier att detta alltid stämmer, men enligt Mason (2005) kan stora skillnader göras med 

hjälp av offentliga subventioner, såsom ekonomiska bidrag eller skatteavdrag, men även med 

hjälp av genomarbetade förundersökningar och ekonomiska kalkyler. 

Det andra skedet är hur en byggnads marknadsvärde påverkas av kulturhistorisk värdering 

och klassificering. Omfattande forskningsarbeten har utförts gällande just detta och 

majoriteten visar starkt på att marknadsvärdet ökar om byggnaden besitter kulturhistoriska 

värden. Det finns dock fall då detta inte stämmer. Det som Mason (2005) anser påverka detta 

är beroende på om byggnaden ligger belägen i ett område med stort antal kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader, vilket då ger en positiv effekt, eller om den är enskilt belägen, vilket 

istället medför att det ekonomiska värdet inte ökas lika markant. 

Det tredje skedet berör ekonomisk lönsamhet på makronivå, och hur den offentliga sektorn 

kan skapa ekonomiska värden i arbetet med kulturhistoriskt värdefulla byggnaden för större 

områden. Forskningsarbeten har i stort visat på att det även på makronivå är möjligt att 

uppnå ekonomisk lönsamhet. Det har även påvisats att det ofta finns en större ekonomisk 

lönsamhet inom den kulturhistoriska sektorn än i andra typer av offentliga sektorer. 

Investeringar för till exempel restaureringar av byggnader ger ofta en långsiktig 

återbetalning, i form av fler jobbtillfällen, löner, skatter, turism, bostäder, 

museiverksamheter och många mer, och kan ha positiva effekter på både den kommunala 

och den nationella ekonomin (Mason, 2005). 

3.3.3 Ekonomiska studier och arbetssätt 

Även om dessa tre sätt att uppnå ekonomisk lönsamhet kan ses som relativt lättförståeliga, 

och även i många fall enkla att uppnå, ligger det stora problemet i hur olika kulturhistoriska 

värden skall kopplas till den ekonomiska lönsamhet som respektive värde kan besitta. Stora 

delar av kulturavårdsarbetets relation till ekonomisk lönsamhet utgår från mikronivå, och 

därmed socioekonomiska värden. Det finns idag redan upprättade metoder och modeller för 

att beräkna ekonomisk lönsamhet både i relation till socioekonomiska värden, men även 

inom stadsplanering och byggnation. Ett antal försök har gjorts i att ta fram metoder för att 

kunna beräkna ekonomisk lönsamhet för socioekonomiska värden i relation till 

kulturhistoriska värden. Nedan presenteras ett antal olika metoder som kan användas för 
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utvärdering av ekonomisk lönsamhet i kulturhistoriska värden, och som även kan vara till 

nytta för den privata sektorn, såsom privata eller kommersiella fastighetsägare som arbetar 

med kulturhistoriskt värdefulla byggnader (Mason, 2005). 

 Grundläggande kostnadsstudier – är en metod som syftar till analysera de 

parametrar som på olika sätt påverkar kostnader, arbeten och beslutsfattanden. Det 

viktigaste är att alla relevanta parametrar tas hänsyn till och att inga utesluts. Den tar 

hänsyn till både nuvarande kostnader såväl som framtida kostnader, och kan ses som 

ett hjälpmedel vid beslutsfattanden då man står inför flera val. Metoden kan utnyttjas 

på samma sätt som i många andra byggprojekt, för att beräkna både kostnader för 

ombyggnationer såväl som estimerade drift- och underhållskostnader som väntas 

uppstå under byggnadens liv. 

 

 Ekonomisk påverkan (”impact”) – är en metod som anses vara den mest använda 

metoden för beräkning av ekonomisk lönsamhet i relation till kulturhistorisk värden. 

Metoden används för att beräkna lönsamhet i konkreta pengavärden och hur detta 

kan nås på lång sikt. Metoden baseras på bruttovärden, vilket representerar en 

investering, som i sin tur multipliceras med en variabel, för till exempel ökade 

hyresintäkter, som resulterar i den totala vinsten. Metoden används huvudsakligen 

för att beräkna lönsamhet i direkta värden, men syftar kunna leda till att investering i 

direkta värden genererar indirekta värden, såväl som att privata investeringar leder 

till lönsamhet på mikro- och makronivå. Ett problem med denna metod är att endast 

de variabler som anses enklast att beräknas tas hänsyn till, där de mer komplexa 

utesluts. Ett annat problem ligger i osäkerheten om att det resultat och ekonomiska 

lönsamhet som har genererats från ett visst arbete, inte skulle skett om en annan 

investering, som inte relaterar till kulturhistoriska värden, hade gjorts. 

 

 Regressionsanalys – är en metod som studerar ett flertal olika variabler, där 

relationen mellan dessa analyseras för att lättare kunna göra förutsägelser. Även 

denna metod anses vara en av den mest använda metoderna för att beräkna 

ekonomisk lönsamhet inom ett antal områden som berör kulturhistoriska värden.  

Två huvudsakliga metoder finns upprättade, där ekonomisk lönsamhet på makronivå 

beräknas med hjälp av travel-cost method och på individnivå med hjälp av hedonic 

method. 

o Travel-cost method – handlar om människors villighet att betala för att få 

uppleva ett kulturhistoriskt värde. Detta kan mätas i både tid och pengar, till 

exempel hur lång tid man är villig att spendera på en specifik plats eller i en 

byggnad, hur mycket pengar man är villig att spendera för att resa till en viss 

plats men även kostnaden som spenderas när man väl är på plats. Ett problem 

med denna metod är hur man kan skilja på kostnader då människor besöker 

flera kulturhistorisk värden under samma besök. Ett annat problem är 

relationen mellan hur mycket en människa tjänar och hur mycket denne är 

villig att lägga på en resa eller ett besök. Detta skiljer sig stort mellan olika 

människor. Ett tredje problem är hur man kan skilja på sträcka människor 

reser för att besöka kulturhistoriskt värdefulla platser. En del människor som 
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bor i kulturhistoriskt värdefulla områden kan själva ha ett eget intresse för det 

byggda kulturarvet medan andra reser långan väg för att besöka 

kulturhistoriskt värdefulla områden. 

 

o Hedonic method – är en annan metod som även denna beräknar människor 

villighet att betala, men istället i relation till marknadsvärden på en fastighet. 

Metoden anses relativt enkel att arbeta med. Genom att undersöka hur 

marknadsvärdet på byggnader ser ut i omkringliggande områden, i områden 

med liknande typ av bebyggelse eller genom att titta på hur marknadsvärdet 

och bostadsmarknaden har förändrats under de senaste åren kan man få en 

översiktlig bild på hur marknadsvärdet ser ut och i sin tur hur mycket 

människor är villiga att betala. 

 

 Stated-preference studies: Contingent valuation & Choice modelling – är en metod 

som baseras på hypotetiska analyser och undersökningar istället för insamling av data 

för hur det faktiskt ser ut. Genom undersökningar, både kvantitativa och kvalitativa, 

kan allmänheten vara med och påverka kulturhistoriska värden såväl som bidra med 

information om villigheten att betala. Metoden baseras på indirekta värden som 

huvudsakligen påverkar värden på mikro- och markonivå. 

 

 Fallstudier – är en metod som används för att analysera och undersöka specifika fall, 

inte enbart i relation till ekonomisk lönsamhet, utan hur det ser ut i verkligheten. Att 

enbart utföra teoretiska ekonomiska undersökningar, kan ofta inte visa hur det 

verkliga resultatet kommer att se ut. Fallstudier kan användas både som ett 

komplement till ekonomiska kalkyler, men även som en enskild metod där man till 

exempel jämför en planerad ombyggnation med ombyggnationer som redan utförts i 

liknande områden och liknande typ av byggnad, eller hur man kan påverka 

marknadsvärden i byggnader genom att jämföra marknadsvärden med andra 

byggnader eller områden. (Nijkamp, 2012; Mason, 2005) 

3.3.4 Hur byggnaders marknadsvärden påverkas av kulturhistoriska värden 

Den mest studerade och forskade relationen mellan ekonomi och kultur är hur 

marknadsvärdet i en byggnad påverkas av de värden den besitter. Majoriteten av 

forskningsarbeten som utförts har visat på det finns en stark koppling mellan just 

marknadsvärden och kulturhistoriska värden. I cirka 90 % av byggnader som besitter 

kulturhistoriska värden har det visats att marknadsvärdet är högre än i liknande byggnader 

som inte besitter några värden (Rypkema, 2012). 

Marknadsvärden i byggnader kan beräknas på många olika sätt, men de huvudsakliga 

parametrarna som utgås ifrån är genom försäljningspriser och hyreskostnader.  Privata 

fastighetsägare föredrar oftast att utgå från försäljningspriser och kommersiella 

fastighetsägare från hyreskostnader, även om det för dessa även är relevant med 

försäljningspriser. Marknadsvärden mäts oftast i två parametrar, beroende på om det 

handlar om kostnader vid försäljning eller vid uthyrning. För försäljningskostnader beräknas 
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marknadsvärde oftast i kr/m2, och vid hyreskostnader i kr/m2/år. Det finns dock ett antal 

andra parametrar som används för att ta fram marknadsvärden, som exempelvis hur lång tid 

det tar för en byggnad att bli såld efter att den lagts ut till försäljning, hur mycket pengar som 

har investerats i byggnader under en viss period, hur mycket fastighetsskatt som har 

genererats i ett visst område eller i hurdant skick byggnader som besitter kulturhistoriska 

värden är samt hur det har förändrats under en viss tid (Rypkema, 2012). 

Hur dessa parametrar påverkar marknadsvärden i byggnaden får dock ett värde först när de 

jämförs med varandra. Det kan till exempel vara hur marknadsvärdet mellan en byggnad 

som ligger belägen i ett område med hög kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skiljer sig med 

en likvärdig byggnad som ligger belägen i ett område utan kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader. Det kan även vara i vilken takt byggnaders marknadsvärde belägna i områden 

med högt antal kultshistoriskt värdefulla byggnader har ökat i jämfört med byggnader 

belägna i områden utan kulturhistoriskt värdefulla byggnader.  

Självklart finns det många kulturhistoriskt värdefulla byggnader i vilka marknadsvärdet är 

lägre än andra icke-värdefulla byggnader. Studier har visat på att detta bland annat kan vara 

fallet i stora exploateringsområden. Rypkema (2012) ger ett exempel på detta där han menar 

att om en kulturhistoriskt värdefull byggnad ligger belägen bredvid en tomt där exploatering 

skall ske anses oftast en tom tomt mer värd än den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden 

tillsammans med tomten den står på. Detta på grund det vid att det vid stora exploateringar 

ofta finns möjlighet att bygga större och högre, vilket generar mer ytor för försäljning eller 

uthyrning. Om rivning av en befintlig byggnad skall göras uppkommer även extra kostnader 

för rivning och bortforsling av material (Rypkema, 2012).  

Rypkema (2012) menar dock på att det finns många parametrar som visar på motsatsen och 

att det finns många ekonomiska fördelar med kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det 

finns direkta värden i en byggnad som påverkar marknadsvärdet, men även indirekta värden 

som påverkar människor villighet att betala mer för en kulturhistoriskt värdefull byggnad än 

andra typer av byggnader. Nedan sammanfattas ett antal av dessa parametrar: 

 Läge – En byggnads läge anses vara den faktor som väger tyngst för var människor 

väljer att bosätta sig. Det anses viktigt att ha närhet till vardagliga behov, såsom skola 

eller mataffär, men som studier har visat även vissa kulturhistoriskt värdefull 

byggnader som kyrkor eller monument. Då det i det moderna samhället har skett 

stora exploateringsarbeten, och där städerna sakta ökar i storlek och flyttar sig längre 

ut mot landsbygden, hamnar ofta de äldsta och mest kulturhistoriskt värdefulla 

byggnaderna närmare centrumkärnor än många nyare bebyggelseområden. 

 

 Påverkan på omkringliggande område – Då kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

ofta har restriktioner, inte enbart i den enskilda byggnaden, men även i dess 

omgivning medför det även att omkringliggande byggnader får vissa restriktioner på 

utformning o.d. Studier har visat att människor gärna betalar mer för kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader för att slippa att sina grannar utför underliga ombyggnationer 

som i sin tur påverkar omkringliggande byggnader och ibland även områden som 

helhet. 
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 Status – Det har blivit något av en statussymbol att äga en kulturhistoriskt värdefull 

byggnad. Det innebär dock inte att det enbart är de högre klasserna i samhället som 

äger eller bor i dessa byggnader, utan även låginkomsttagare, vilket i sin tur påverkar 

den sociala samhällsutvecklingen positivt. 

 

 Lågkonjunktur – Studier har även visat att under lågkonjunkturer, då 

marknadsvärden på byggnader minskar, sker en lägre takt av värdeminksking i 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader än i andra mindre restriktiva byggnader och 

områden. 

 

 Kulturarv – Många människor ser ett värde i sig att äga eller bo i en kulturhistoriskt 

värdefull byggnad, då dessa byggnader ofta besitter kvaliteter andra byggnader inte 

har. Det kan bland annat handla om specifika material eller byggnadsdelar, men även 

att man har en egen vilja av att bevara det byggda kulturarvet genom att själv bo i och 

ta hand om en kulturhistoriskt värdefull byggnad. 

 

 Karakteristiska värden – En byggnads kvalitativa värden, dess uppbyggnad eller 

utformning, som bidrar till dess karaktär kan i sig självt påverka marknadsvärdet 

positivt. 

 

 Grannskap – Hur en byggnads omkringliggande område ser ut kan till stor del 

påverka marknadsvärdet. Det handlar inte enbart om vilka grannar man har, utan 

även hur området fysiskt ser ut. Till exempel om det finns en stor andel andra 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader, närliggande grönområden och naturvärden 

eller en rik blandning arkitektur i omkringliggande byggnader. 

 

 Public policys – En stad eller ett samhälle kan politiskt påverka och bidra till 

bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Kommunen kan till exempel ge 

ekonomiska bidrag till fastighetsägare eller investerare. Om stadens invånare vet hur 

de skall ta hand om sina kulturhistoriskt värdefulla byggnader med hjälp av råd och 

stöd från kommunen underlättar det arbetet för de privata fastighetsägarna 

väsentligt. Om kommunen även kan uppnå goda ekonomiska värden, både på 

individnivå och makro nivå, avspeglar det sig i marknadsvärdena i stadens byggnader 

(Rypkema, 2012).  
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4 AKTUELL STUDIE 

Detta kapitel kommer att ta upp hur olika fastighets- och byggbolag ser på arbetet med 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader, hur arbetet med ekonomisk lönsamhet uppnås vid om- 

och nybyggnationer inom den moderna fastighetsbranschen, hur dagens lagar gällande 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse påverkar modernt brukande av kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader samt hur användningen av kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

hanteras i ett antal av UNESCOs världsarvsstäder i relation till befintliga lagar, 

byggnadstekniska ingrepp och ekonomisk lönsamhet. De frågor som har ställt till berörda 

personer under respektive stycke återfinns i bilaga 1-4. 

4.1 Fastighetsbranschen 

Intervju har utförts med två stycken fastighetsägare, Andreas Hyltefors och Per Johansson 

Perrault, som tillsammans driver företaget Pare Fastigheter. Företaget äger och förvaltar fem 

stycken fastigheter runtom i Sverige. Två av dessa är belägna i Eskilstuna, där de för tillfället 

utför en ombyggnation av lokaler och en nybyggnation av bostadsrätter. En närmare 

presentation av dessa fastigheter beskrivs i kapitel 4.2. De frågor som har ställts till Hyltefors 

och Johansson Perrault återfinns i bilaga 1. 

4.1.1 Ekonomisk lönsamhet 

De faktorer som väger tyngst vid investeringar och val av fastighet att arbeta med 

sammanfattar Hyltefors och Johansson Perrault som de tre P:na. Pris, plats och potential. 

Platsen en byggnad är belägen på, och därmed dess läge, anses spela en stor roll i 

attraktiviteten hos potentiella hyresgäster eller köpare. Den framtida planerade 

användningen av byggnaden skall passa in i omkringliggande område. Även utanpåliggande 

faktorer påverkar byggnadens marknadsvärde, som exempelvis närhet till centrum eller 

butiker. Byggnaders potential anses ligga i vilka möjligheter det finns för både förändringar 

och ombyggnationer, men även uthyrning och anpassning till olika typer av hyresgäster. 

Priset i detta fall baseras på hur mycket en fastighet kostar att köpa. Både potential och plats 

skall kunna räknas om i kostnad, men pris innefattas även av den totala ekonomiska 

lönsamhet som kan uppnås vid arbete med en fastighet. 

Både Hyltefors och Johansson Perrault menar starkt på att det är den ekonomiska 

lönsamheten som väger tyngst vid samtliga beslutsfattanden, investeringar, 

förändringsarbeten etc. För att sedan på bästa sätt uppnå ekonomisk lönsamhet är det de tre 

P:na som de arbetar utifrån.  

Minimum värde för att uppnå ekonomisk lönsamhet anser de ligga på 10%. Alltså dels 10% 

löpande avkastning på en investering och dels vinsten på egenkapitalet. Med egenkapital 

syftas till den del av en investering som inte inkluderas av bankinvesteringar, så kallat lån. 

Det är endast egenkapitalet som framtida vinst baseras på. Bankinvesteringar betalas under 

fastighetens livscykel genom intäkter såsom hyror o.d. och är alltså inte relevanta i 
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beräkningen av den totala omsättningen. Hyltefors och Johansson Perrault gav ett tydligt 

exempel på detta: 

”En byggnad kostar en miljon kronor att köpa. 500 000 kr betalas med egenkapital 

och 500 000 med hjälp av investering från banken, så kallat lån. Vid en senare 

försäljning har marknadsvärdet ökat och byggnaden säljs för 1 500 000 kr, vilket 

medför en ökning med 500 000 kr. Då den ursprungliga investeringen i egenkapital 

uppgick till 500 000 kr, och ökningen var 500 000 dubblades den totala vinsten, och 

den ekonomiska lönsamheten sägs ha uppnåtts med 100%. ” 

De menar på att det är den totala omsättningen som väger tyngst, alltså kostnaden som går in 

(vid ett köp) och kostnaden som går ut (vid en försäljning). På så sätt beräknas totalen för 

livscykeln från då byggnaden köptes tills då den säljs, istället för att endast räkna per år eller 

månad. Det är alltså marknadsvärdet som är det intressanta värdet, alltså vad man är villig 

att betala vid given tidpunkt i fri öppen marknad.  

De menar även att på man kan tjäna mer i att arbeta med projektfastigheter än 

förvaltningsfastigheter, alltså fastigheter som byggs om och utvecklas för olika syften, och de 

anser också att den här typen av arbetssätt är roligare om man tycker om att arbeta med 

byggnader och byggnation. 

Den stora skillnaden vid arbete med ekonomisk lönsamhet mellan ombyggnationer 

respektive nybyggnationer anser Hyltefors och Johansson Perrault ligga i 

marginalkostnaden, vilken oftast är lägre vid nybyggnationer än vid ombyggnationer. 

Ombyggnationer utförs i befintliga fastigheter och i dessa finns det alltid saker som måste 

göras, både vid förändringar såväl som i den dagliga förvaltningen. Vid ombyggnationer 

försöker man spara och återanvända så mycket som möjligt, inte på grund av miljömässiga 

skäl utan av ekonomiska, då många hantverkare har en tendens att vilja bygga nytt och på så 

sätt kasta material som ofta går att återanvända. Vid nybyggnationer finns en annan 

självklarhet vid byggnation då allting byggs från scratch och det är då lättare att beräkna och 

förutse kostnader.  

4.1.2 Kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

Både Andreas Hyltefors och Per Johansson Perrault anser inte att deras förhållningssätt för 

arbete med kulturhistoriskt värdefulla byggnader respektive byggnader som inte besitter 

värden skiljer sig så mycket sinsemellan, men att den stora skillnaden är den hänsyn som 

måste tas vid sådana typer av arbeten. Det som påverkas mest anser de vara hur hantering av 

ingrepp påverkas, vilka typer av ingrepp som får eller inte får göras och vilka restriktioner 

dessa medför. Även tiden som måste läggas ned för utredningar och specifika arbeten såväl 

som eventuella överklaganden av detaljplaner o.d. påverkar deras synsätt negativt. Tiden är 

en viktig aspekt för val av byggnader att arbeta med och både Hyltefors och Johansson 

Perrault är tydliga med att specificera att tid är pengar: 

”Man väljer hellre att arbeta med ett mindre häftigt projekt på kort tid, än ett 

jättehäftigt projekt som tar lång tid att färdigställa.” 



40 

Johansson Perrault har tidigare ägt en kulturhistoriskt värdefull byggnad, belägen i 

Eskilstuna, i vilken en större ombyggnation utfördes. Byggnaden var ett flerbostadhus som 

byggdes om till kontor och bostäder. Den var skyddad med skyddsbestämmelser i 

detaljplanen. Inför ombyggnationen tog han hjälp av konsulter och antikvarier för att kunna 

utföra förändringar utan att de kulturhistoriska värdena gick förlorade. Kommunens roll var 

enbart att hålla koll på det arbete som utfördes. På grund av en god antikvarisk kompetens 

från inhyrda konsulter kunde arbetet utföras för både bevarande av de befintliga 

kulturhistoriska värdena såväl som skapandet av en attraktiv interiör som kunde användas 

för modernt brukande. Johansson Perrault menar dock att kostnaden för att utföra 

ombyggnationen var högre i denna byggnad jämfört med de i byggnader som inte besitter 

några kulturhistoriska värden. Detta på grund av den ökade kostnaden för konsulter och 

antikvarier såväl som det komplexa arbetet som krävdes. Med facit i hand kunde han notera 

att marknadsvärdet på byggnaden ökat vilket i sin tur medförde att den 10 % avkastningen 

som eftersträvades faktiskt gick att uppnå. 

4.2 Ekonomisk lönsamhet vid ny- och ombyggnationer 

Nedan följer en presentation av två olika byggprojekt, en ombyggnation och en nybyggnation, 

där ingen av dessa klassificeras som kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Syftet har legat i 

att titta på hur ekonomisk lönsamhet uppnås inom den moderna byggbranschen. De båda 

projekten har analyserats utifrån den förändring som utförts respektive planeras utföras med 

utgångspunkt på val av förändring och vilka faktorer som påverkar dessa val. Analys har även 

gjorts för hur den ekonomiska lönsamheten värderas och hur den kan uppnås i de olika 

projekten. Intervju har hållits med fastighetsägarna för respektive fastighet och de frågor 

som ställts återfinns i bilaga 2. 

4.2.1 Ombyggnation utbildningslokaler 

Under sommaren 2015 påbörjades en 

ombyggnation av cirka 1 800 m2 tomma 

ytor till utbildningslokaler i en fastighet i 

centrala Eskilstuna. Stora delar av dessa 

ytor, både kontorsytor, danslokal och 

nattklubbslokal, hade sedan flera år 

tillbaka stått tomma. Se figur 12. I början 

av december 2015 var samtliga lokaler 

färdigbyggda och den nya hyresgästen 

kunde flytta in. Se figur 13. 

 

Figur 12. Före ombyggnation. Författarens 
egen bild.  

                       

 

Fastigheten som ombyggnationen sker i köptes av Pare Fastigheter 2011. Näst intill hela 

fastigheten var då outhyrd och hade stått tom under cirka 4-5 år. Beslutet att investera i 

byggnaden fattades huvudsakligen genom de tre P:na, se kap. 4.1.1. Fastighetens 
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försäljningspris var lågt, på grund av den stora andel outhyrda ytor. På grund av fastighetens 

centrala läge ansågs det dock finnas stor potential att hitta passande hyresgäster för 

fastigheten. Redan innan fastigheten köptes fördes diskussioner med en potentiell hyresgäst 

som hade ett stort intresse för stora delar av fastigheten och detta bidrog starkt till att 

investeringen utfördes. Så snart fastigheten köptes skrevs hyresavtal med denna hyresgäst. 

I fastigheten fanns även ett stort antal 

studentlägenheter, men på grund av en 

hög hyra i jämförelse med liknande typer 

av bostäder tillsammans dåligt underhåll 

stod majoriteten av dessa tomma. Även i 

dessa sågs en stor möjlighet till utveckling. 

Lägenheterna fräschades upp, hyran 

sänktes och annonserades ut på ett flertal 

lokala annonseringsplatser, och inom kort 

var majoriteten av studentlägenheterna 

uthyrda.  

 

Figur 13. Efter ombyggnation. Författarens 
egen bild. 

 

Kvar stod ett antal tomma kontors- och utbildningslokaler. Andreas Hyltefors och Per 

Johansson Perrault på Pare Fastigheter anser att den ekonomiska lönsamheten i en fastighet 

starkt påverkas av typ av hyresgäst. Då fastigheten sedan tidigare till stor del bestod av 

utbildningslokaler såväl som studentlägenheter, ansågs befintliga tomma lokaler passa bäst 

för även framtida användning som utbildningslokaler. Under våren 2015 påbörjades 

diskussioner med en potentiell hyresgäst för just denna typ av verksamhet, så kallad match-

making. Hyresgästen behövde något som fastighetsägaren hade och tillsammans med att 

hyran stämde bra för respektive part tecknades ett hyresavtal och ombyggnation och 

anpassning av lokalerna påbörjades. 

Innan en slutlig ekonomisk kalkyl tas fram, vilket kan göra först när samtliga kostnader för 

projektet är sammanställda, anser Hyltefors och Johansson Perrault att det ännu är oklart 

hur stor ekonomisk lönsamhet ombyggnationen av utbildningslokalerna bidrar med, men de 

tror att den uppgår till i alla fall minst 10 %. Den största påverkansfaktorn är dock 

värdeökningen i fastigheten som helhet. Genom ett hyresavtal med en, vad som anses som 

bra, hyresgäst med X antal kronor i Y antal år skapas en lönsamhet i fastigheten. Även så 

kallade mjuka värden påverkas positivt av en fullt uthyrd fastighet. Ett hus mår alltid bättre 

av att användas, till exempel toaletter som spolas eller fläktar som används. I och med att 

fastighetens samtliga lokaler nu är uthyrda anses det ursprungliga målet med arbetet i 

fastigheten vara klart. Det står klart att marknadsvärdet sedan fastigheten köptes 2011 har 

ökat, men med hur mycket återstår att se vid en framtida försäljning. Vid en nyligen utförd 

värdering av fastigheten ansågs dock marknadsvärdet ha nästan fyrdubblats sedan den 

köptes 2011. Det är många faktorer som påverkar detta. Bland annat är fastigheten är nu fullt 

uthyrd, vilket innebär att den genererar högre hyresintäkter och omsättning jämfört med 

2011. Priserna på bostadsmarknaden har de senaste åren ökat, vilket självklart positivt 

påverkar även kommersiella fastigheteter.  
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4.2.2 Nybyggnation bostadsrätter 

Under hösten 2015 påbörjades en nybyggnation av 16 stycken bostadsrätter i utkanten av 

Eskilstuna. Bostadsrätterna är uppdelade i två huskroppar på två plan med åtta stycken 

lägenheter i respektive byggnad. Bostadsrätterna beräknas vara klara för inflytt under hösten 

2016. På marken där nybyggnationen sker stod tidigare en industribyggnad från 1950-talet. 

Under sommaren 2015 revs byggnaden i förberedelse för nybyggnationen. Se figur 14 och 15. 

 

 

Figur 14. Befintlig byggnad före rivning (Pare 
Fastigheter, 2008).  

 

  

Figur 15. Planerad utformning (Pare 
Fastigheter, 2015).  

Pare Fastigheter köpte tomten med industribyggnaden 2008, med ursprungsidén på de tre 

P:na. Redan då var planen att riva den befintliga byggnaden för att bygga radhus och 

bostadsrätter. Anledningen till att just bostadsrätter valdes att byggas berodde på att det 

ansågs att det var det enda sättet att uppnå ekonomisk lönsamhet på. En ekonomisk kalkyl 

togs fram, men det ansågs inte möjligt att uppnå den ekonomiska lönsamhet på minst 10 % 

som eftersträvades, bland annat på grund av hur bostadsmarknaden då såg ut. Sedan 2008 

har kalkylen legat latent, men har vid ett flertal tillfällen tagits fram och analyserats. Den har 

nu åter tagits fram och godkänts, och arbetet med nybyggnationen har kunnat påbörjas. 

 

Sedan 2008 har den tidigare industribyggnaden stått i befintligt skick och hyrts ut till två 

hyresgäster. Kostnaderna under dessa 7 år har varit +/- noll. Den ekonomiska lönsamheten 

efter färdigställande av projektet beräknas uppgå till cirka 5,5 miljoner kr. Denna summa 

fördelad på den tid fastigheten har ägts av Pare Fastigheter (vilket vid färdigställande 2016 är 

8 år) uppgår till cirka 800 000 kr per år, alltså cirka 15-20 % per år. Trots detta anser både 

Hyltefors och Johansson Perrault att detta varit en dålig investering, främst på grund av 

tidsfaktorn. Vinsten anses idag vara 15 %, men om projektet hade kunnat påbörjas direkt 

efter köp i dagens bostadsmarknad hade vinsten kunnat uppgå till 50 %. 

Det finns dock en ekonomisk säkerhet i att kunna påverka byggnadstekniska aspekter 

kvalitetsmässigt såväl som hur den ekonomiska lönsamheten kan uppnås. Det hade varit 

möjligt att utföra byggnationen till cirka 10-15 % lägre kostnad, och med ett billigare 

materialval även upp till 20 % lägre. Genom en högre standard i både utförande och 

materialval ökas dock marknadsvärdet och priset vid försäljning kan höjas. Det medför även 

en större attraktivitet hos potentiella köpare och ger på så sätt en mer säker investering och 

ökad möjlighet till försäljning av respektive bostadsrätt. 
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4.3 Hantering av lagar och regler 

I detta kapitel analyseras hur lagar och regler hanteras i relation till kulturhistoriska värden 

samt till byggnadstekniska ingrepp. Intervju har utförts med en bebyggelseantikvarie med 

syfte att titta på hur instanser för överklagande ser ut och hur de olika lagarna KML, MB och 

PBL hanteras. Nedan följer även analys fyra stycken rättsliga fall som överklagats till högre 

instanser, där byggherren i samtliga fall har fått rätt. Syftet med denna analys har varit att 

titta på hur byggherrar påverkas av lagar och regler vid arbete med kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader och hur dessa lagar inte enbart medför restriktioner utan i vissa fall 

även kan nyttja byggherren. 

4.3.1 En byggherres byggrätt  

Maria Ros arbetar som bebyggelsesantikvarie på Bjerking i Stockholm och Uppsala. Hon har 

en god kunskap om hur lagar hanteras i relation till kulturhistoriska värden såväl som till 

fastighetsägares byggrätt. Hon har i sin kandidatuppsats från 2013 skrivit om hur lagar 

hanteras i relation kulturhistoriska värden vid rättslig prövning.  

De frågor som ställts till Ros återfinns i bilaga 3 och baseras på en föreläsning hon höll på 

Byggnadsvårdens konvent i Mariestad 2015 om hur antikvariska krav följs vid rättslig 

prövning. 

Ros har genom studier och undersökningar av olika rättsfall kunnat konstatera att byggrätten 

enligt rättspraxis inte kan begränsas mot hänsynskravet, varsamhetskravet och 

förvanskningsförbudet enligt PBL. Ofta, men inte alltid, väger byggrätten tyngst vid juridiska 

överprövningar. Dessa juridiska prövningar blir även ofta praxis som kan användas vid 

rättsliga fall, men även vid kommunens överväganden, för hur olika kulturhistoriska värden 

skall hanteras.   

Det är kommunen som har tolkningsföreträde i ärenden enligt PBL och delar av MB. För 

ansökningar om bygglov och anmälningsärenden enligt PBL innebär det att det är 

bygglovshandläggaren som har tolkningsföreträde, som tjänsteman och representant för 

kommunen. Handläggaren kan då använda rättspraxis från tidigare prövningar som underlag 

för beslut. Länsstyrelsen i sin tur har tillsynsansvar över kommunens beslut både gällande 

PBL och MB. Vid fråga om riksintressen enligt MB skall kommunen både se till att 

restriktioner enligt MB beaktas, men även att allmänna och enskilda intressen enligt PBL inte 

berörs av riksintressen. Vid frågor gällande KML och byggnadsminnen har 

Riksantikvarieämbetet det yttersta ansvaret som myndighet, men det är länsstyrelsen som 

utfärdar tillstånd och som parallellt med kommunen fattar beslut vid till exempel 

bygglovsanmälan. Det är även länstyrelen om har tillsynsansvar och som ansvarar för att 

skyddsföreskrifter för byggnadsminnen efterlevs. Vid bygglovsansökan eller anmälan enligt 

både PBL och KML arbetar kommunen respektive länsstyrelsen för att utfärda tillstånd, till 

exempel om ett byggnadsminne ligger inom ett detaljplanelagt område. Vid fall som inte 

kräver anmälan enligt PBL ansvarar enbart länsstyrelsen för att utfärda tillstånd. 
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När en byggherre gör en ansökan om lov eller anmälan om ändring enligt PBL kan denne 

bidra med underlag och förundersökningar ur ett antikvariskt perspektiv till kommunen för 

en smidigare handläggning. Välformulerade argumentationer för hantering av kulturvärden 

och hur bevarandet av dessa skall göras trots förändring tillsammans med en väl underbyggd 

motivering kan bidra positivt för byggherrens byggrätt. Det är dock alltid byggherrens ansvar 

att se till en byggnads karaktärsdrag och värden bevaras samt att underhåll förändringar 

utförs varsamt. Även byggherren kan använda sig av rättspraxis som underlag för sin 

argumentation. Problemet ligger i att även kommunen kan använda sig av praxis och då 

kommunen har tolkningsföreträde väger deras utlåtande alltid tyngst. Ett annat problem är 

även att det både finns rättsfall som är för och emot olika typer av åtgärder, såväl som att 

många byggnaders kulturhistoriska värden är uppbyggda av olika parametrar, vilket innebär 

att det trots en jämförelse med rättspraxis inte alltid som byggherre går att få rätt. 

Det är i första skedet till byggnadsnämnden i en kommun man kan begära att få ett ärende 

prövat om man som byggherre inte samtycker med tjänstemännens bedömning. Det är då 

politiker som fattar beslut om ärendet, där kommunens tjänstemän skriver ett förslag till 

beslut som presenteras för nämnden. Detta beslutsförslag får sökanden möjlighet att svara på 

för att framföra sina synpunkter till politikerna. Överklagan av BN beslut görs först till 

länsstyrelsen och sedan till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen är en egen 

domstol, men del av tingsrätten i Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå och Östersund. Det är till 

denna man överklagar om man som byggherre inte samtycker med länsstyrelsens beslut. I 

mark- och miljööverdomstolen tas endast prejudicerande fall upp, vilket kräver 

prövningstillstånd, alltså om den överklagande domen till exempel anses ha principiell 

betydelse för rättstillämpningen eller om det finns anledning att betvivla riktigheten av 

tidigare beslut i domen. I högsta domstolen tas ärenden upp endast i extrema fall. På 

liknande sätt sker ordningen för överklagan enligt KML. Länsstyrelsens beslut kan 

överklagas till allmän förvaltningsdomstol hos förvaltningsrätten. Nästa instans är 

Kammarrätten, där det på samma sätt som till mark-och miljööverdomstolen krävs 

prövningstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen är den högsta instansen hos vilken 

överklagan kan göras. Se figur 16 och 17. 

 

 

Figur 16. Instanser för överklagande enligt 
PBL och MB. Författarens egen bild. 

 

 

Figur 17. Instanser för överklagande enligt 
KML. Författarens egen bild. 

 

 

 

Instanser för överklagande (skydds-, 

varsamhets- och förvanskningskrav i PBL 

och riksintressen i MB):

Länsstyrelsen

Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljööverdomstolen

Högsta domstolen

Instanser för överklagande (3 kap. 

byggnadsminnen i KML):

Allmänn förvaltningsdomstol hos 

förvaltningsrätten

Kammarrätten

Högsta förvaltningsdomstolen
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4.3.2 Fallexempel vid rättslig prövning 

I Maria Ros uppsats Bevarandevärt i domstolsprövning (2013) analyserar hon hur 92 

stycken olika rättsfall har hanterats vid högre instanser. Alla dessa fall berör på olika sätt 

kulturhistoriska värden, och innefattas av både nybyggnation, ombyggnation och mindre 

förändringar och tillägg i byggnader. Nedan presenteras kort ett antal av dessa fall, alla 

överklaganden för förändringsarbeten i fastigheter ägda av kommersiella fastighetsägare, där 

ingreppen varit av en större förändring såsom tillbyggnader eller större ombyggnationer. 

Fall 1 

Laholms stadshotell ligger belägen i ett detaljplaneområde, och är endast begränsad enligt 

detaljplanen genom den area som får bebyggas. Byggnaden är även utpekad i Laholms 

kommuns Byggnadsinventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader i vilken 

byggnaden utpekats som den högsta klassen, A, vilket innebär att den bör skyddas som 

byggnadsminne. 

Laholms stadshotell beslutade att utföra en större nybyggnation av 22 stycken fristående 

stugor samt parkeringsytor. Stugorna skulle utformas med modern arkitektur i form av 

tvåvåningskuber med två lägenheter i respektive stuga. Tre olika typer av stugor planerades 

vilka benämns som typ A, B och C. Fem stycken separata bygglov ansöktes om och beviljades 

2009, men överklagades av utomstående part. Denne ansåg att byggnationen stred mot 

detaljplanen och att enbart en femtedel av området av fick bebyggas såväl som att den stora 

omfattningen på byggnationen negativt skulle påverka omkringliggande områden och dess 

grannar. Denne part menade även på att det kulturhistoriskt värdefulla stadshotellet inte fick 

förvanskas vilket därmed innefattar dess bebyggelseområde. Alltså påverkade de modernt 

utformade stugorna kulturmiljön och området som helhet negativt.  

De olika byggloven hade vid ett flertal tillfällen reviderats, där bland annat placering ändrats, 

antal stugor minskat från 25 till 22, stugornas storlek förändrats etc. Byggloven överklagades 

till länsstyrelsen, LST, i Hallands län som avslog överklagandet.  Detta beslut överklagades 

därmed till mark- och miljödomstolen, MD, i Vänersborg.  

MD använde sig av Kulturmiljö Halland som remissinstans, vilka är en del av Stiftelsen 

Hallands Länsmuseer, för yttrande om de kulturhistoriska värdena i området. Kulturmiljö 

Halland menade bland annat på att nybyggnationen av stugorna skulle utföras på sådant sätt 

att de inte skadar det kulturhistoriska värdet i närmiljön runt hotellet, men samtidigt att den 

moderna utformningen på stugorna skulle ge ett starkt avtryck av människors samtid i 

området. Dock skulle placeringen av stugorna anpassas så att de inte skymde siktlinjen mot 

hotellet. Deras slutliga sammanfattning var att nybyggnationen inte stred mot 

anpassningskravet enligt PBL. MD menade även på att stugornas utformning markant avvek 

från hotellets utformning och stil samt att yttre formen och färgen på stugorna borde ändras 

så att de skulle bli estetiskt tilltalande för området. Däremot menade MD på att den totala 

byggnadsarean på de uppförda stugorna uppgick till lägre än högsta krav på byggnadsarea 

enligt detaljplan. Domstolen bedömde att bygglovet skall upphävas. 
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Detta beslut överklagades av hotellägare till mark- och miljööverdomstolen, MÖD. MÖD 

ansåg att MD felbedömt kommunens beslut gällande bygglov såväl som hanteringen i 

relation till PBL. MD hade även bortsett från Kulturmiljö Hallands utlåtande. MÖD ansåg att 

stugorna skulle prövas utifrån dess anpassning 

till omgivningen och till dess egenvärden, 

men menade samtidigt att de bidrog till 

områdets utveckling då byggnadens 

utformning representerade olika 

tidsepoker. MÖD beslutade att ärendet 

skulle gå tillbaka till LST vilka ansågs ha 

begränsat sin prövning till endast de 

överklagande byggloven, och att de skulle 

utföra en ny prövning där samtliga bygglov 

skulle ingå (Mark- och 

miljööverdomstolen, 2013a). 

 
Figur 18. Laholms stadshotell (Laholms 
stadshotell, 2015). 

 

Fall 2 

I en byggnad belägen i Stockholm, Björken 

18, beslutades att utföra en större 

ombyggnation; inredning av fyra stycken 

vindslägenheter, upptagande av 8 stycken 

takkupor och takfönster, anläggande av 

tvättstuga, utrymningsstegar på taket, 

extern tillbyggnad (hiss placerad på 

innergård), nytt värmesystem, höjning av 

balkongräcken. Byggnaden är klassificerad 

som byggnadsminne enligt KML, den är 

blåklassad enligt Stockholms 

stadsmuseums klassificerings metod samt 

skyddad med skyddsbestämmelser inom 

detaljplanen där ändringar eller tillägg på 

tak inte får utföras om de medför påverkan 

på byggnadens kulturhistoriska och 

stadsmässiga värden. Den ligger även 

belägen inom ett område som utpekats 

som riksintresse. 

 

 

Figur 19. Björken 18 (Wkipedia Commons, 
2013). 

 

Byggnaden uppfördes på 1890-talet och anses vara en av de bäst bevarade i nyrenässansstil i 

området. Både exteriören och interiören är väl bevarade och speglar historia och äldre 

levnadssätt. Byggnaden har en unik takutformning och även vinden anses vara en av de bäst 

bevarade med endast ett fåtal byggnader kvar som har en vind med denna utformning. 

Källarutrymmet, som bland annat består av skyddsrum, där tvättstuga skall anläggas är i 

princip befintligt skick sedan andra världskriget. 
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Bygglovet för ombyggnationen prövades i BN då ett flertal personer, bland annat boende i 

fastigheten, ansåg att de ingrepp som krävdes i byggnaden vid inredning av vinden markant 

skulle förvanska byggnadens utseende. De ansåg att det inte är ekonomiskt lönsamt att bygga 

om vindsutrymmena. Ändringarna på vinden ansågs även leda till en negativ 

konstruktionsmässig påverkan i byggnaden, såsom sprickor och sättningar. De ansåg även att 

hissen som planerades byggas inte uppfyllde de tillgänglighetskrav som krävs vid 

nybyggnation, vilket innefattades av ombyggnationen av vinden.  

Fastighetsägaren hade utfört grundliga förundersökningar och utredningar, med hjälp av 

både antikvarisk och byggnadsteknisk expertis. De argumenterade bland annat för att det 

inte fanns skäl att byggnadens tekniska aspekter skulle påverkas negativt av 

ombyggnationen. De menade även på att källarutrymmets utformning till stor del skulle 

komma att bevaras trots upprättandet av tvättstuga. 

BN beviljade bygglovet för samtliga förändringar. De menade att utformningen av takkupor 

och takfönster hade anpassats till PBLs krav. Hissbyggnaden ansågs inte påverka 

innergårdens utseende negativt utan bidrog till en smäcker utformning. Det ansågs även 

vara att föredra att uppföra en extern hiss än att placera den inne i byggnaden, vilket negativt 

skulle påverka det befintliga källarutrymmet. BN ansåg att inredningen av vinden inte skulle 

påverka byggnadens kulturhistoriska värden varken som byggnadsminne eller som 

riksintresse. 

BNs beslut överklagades av de boende till LST. LST anförde att förändringar och tillägg på 

tak fick göras om de inte påverkade byggnadens kulturhistoriska värden då de ansåg att dessa 

var planenliga och följde PBLs krav på utformning. LST ansåg dock att hissen och 

lanterninerna för ljusinsläpp till tvättstuga i källare stred mot PBL. Gällande hissbyggnaden 

planerades denna byggas på punktprickad mark. LST använde sig dock av rättspraxis och 

menade att mindre avvikelser fick göras och att storleken på hissbyggnaden skulle jämföras i 

relation till den markyta som inte bebyggs, i detta fall uppgick hissbyggnaden till 14 % av 

innergårdens yta. LST ansåg även att hissen var nödvändig för tillgängligheten och att 

hissbyggnaden alltså var en lämplig tillbyggnad. LST ansåg dock att lanterninerna inte 

uppfyllde någon funktion, då de skulle byggas i anknytning till källarutrymmet, där 

människor endast skulle vistas vid korta stunder. LST argumenterade även för att 

byggnadstekniska utredningar skulle göras så att byggnadens konstruktion inte påverkades 

negativt av ombyggnationen, men menade att det inte fanns tillräckliga skäl att inte utföra 

ombyggnationen av byggnadstekniska skäl. LST beslutade att ombyggnationen i sin helhet 

fick utföras, men att bygglovet för lanterninerna skulle upphävas. 

LST beslut överklagades av de boende till MD. MD hade som stöd för sitt argument inhämtat 

yttrande från RAÄ, som bland annat ansåg att förändringarna i byggnaden var mer 

omfattande och större än vad som borde utföras i en byggnad som förklarats för 

byggnadsminne. Även MD menade att byggnadens huvudsakliga kulturhistoriska värde låg i 

att byggnaden i princip var helt bevarad sedan sitt uppförande. Med utgångspunkt på detta 

menade MD på att vindsutrymmet med sin ursprungliga utformning inte borde byggas om. 

MD menade även på att allmänna och enskilda intressen enligt PBL skulle vägas in i beslutet 

och att de överklagandens argument för att ombyggnationen inte skull utföras måste tas 
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hänsyn till. Till detta syftades till att de allmänna intressena skulle väga tyngre än den 

enskilda fastighetsägarens intresse att utföra ombyggnation, något som MD hänvisade till 

genom rättspraxis. MD ansåg att bygglov för ombyggnation av vind samt tillägg av takkupor 

och takfönster samt montage av utrymningsstegar inte kunde beviljas. Gällande 

hissbyggnaden ansåg MD att LSTs argument för mindre avvikelse endast fick gälla om det 

inte påverkade den omkringliggande miljön. Då det på innergården redan fanns en mindre 

byggnad i form av soprum skulle den nya hissbyggnaden medföra att innergården bestod av 

två byggnader vilket negativt skulle påverka innergårdens utseende såväl som tillsammans 

skulle utföra mer än en mindre avvikelse. Även bygglovet för hissbyggnaden ansåg därför MD 

skulle avslås. 

MDs beslut överklagades av fastighetsägaren till MÖD, som menade att MÖD skulle bevilja 

bygglovet för samtliga ombyggnationer och förändringar förutom tillbyggnaden av 

lanterninerna. Fastighetsägaren menade att placering av tvättstuga och därmed hiss skulle 

utgöra minsta godtagbara standard för bostäder, och vid en ökad standard skulle även 

ingreppen i byggnaden öka. Gällande hissbyggnadens upptagande av innergårdens yta 

menade fastighetsägaren även att den befintliga cykelparkeringen på tomten kunde flyttas in 

i källaren vilket skulle medföra större fri yta på gården. De menade även på att 

ombyggnationen av vinden tillsammans med de nya utrymningsstegarna skulle öka 

byggnadens befintliga brandskydd. MÖD ansåg att vindsbyggnationen följde PBL då de 

tillägg som skulle göras till taket inte påverkade byggnadens utseende mot gatan och därmed 

inte förvanskade det kulturhistoriska värdet. Vindsbyggnationen påverkade även positivt 

fastighetens marknadsvärde, något som enligt MÖD borde tas hänsyn till. Den stred inte 

heller mot detaljplanens beskrivning av användningsområde, då vind enligt denna får byggas 

om till bostäder. Gällande hissbyggnaden på innergården menade MÖD att den inte medför 

en mindre avvikelse, då det sedan tidigare redan finns en tillbyggnad på gården, och de 

avslog bygglov för hissbyggnationen (Mark- och miljööverdomstolen, 2013b). 

Fall 3 

I Sigtuna stadshotell beslutades att utföra en tillbyggnad på 1 175 kvm, med bland annat 11 

stycken hotellrum, lounge, gym och 6 stycken parkeringsplatser. Hotellet ligger beläget i ett 

detaljplaneområde, men besitter inga kulturhistoriska värden enligt denna. Dock ligger 

hotellet beläget i ett område med stort antal kulturhistoriska värden och innefattas i 

Bevarande- och förnyelseplan för Sigtuna stad. Denna plan ligger som grund för bland 

annat bygglovsprövningar och upprättande av detaljplaner inom kommunen.  

Bygglov för tillbyggnaden ansöktes om och beviljades av kommunen. Detta beslut 

överklagades av utomstående part till LST i Stockholm län och i sin tur till MD i Nacka, med 

anledning till att byggnadens utseende markant skulle skilja sig från hotellets urspungliga 

utseende och att det negativt skulle påverka de omkringliggande kulturhistoriska värdena.  

Vid samtliga överklaganden, upp till MD, godkändes bygglovet. MD ansåg att tillbyggnaden 

endast var av mindre avvikelse från detaljplanen och inte heller ansågs strida mot denna. De 

ansåg även att tillbyggnaden skulle bidra som ett tillskott för miljön (Ros, 2013). 
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Fall 4 

I en befintlig byggnad från 1950-talet som bestod av tre stycken lägenheter med entré via 

loftgång på gården ansöktes om bygglov för tillbyggnad av affär samt inredning av vind. 

Byggnaden ligger belägen i ett detaljplaneområde där den omkringliggande miljön besitter 

kulturhistoriska värden. Byggnaden får inte förändras på sådant sätt som förvanskar dess 

karaktär eller anpassning till omgivningen. 

Byggnaden har sedan 1950-talet genomgått ett flertal förändringar. Under 1960-talet byggdes 

vindsvåningen om till en lägenhet, under 80–90-talet renoverades taket och under 2000-

talet gjordes ett taklyft och vindsvåningen delades in i två stycken lägenheter. 

Bygglov för tillbyggnaden nekades av kommunen då de ansåg att det utförts en bristfällig 

prövning för omgivningens kulturhistoriska värden. De ansåg även att det inte fanns grund i 

att enbart luta sig mot att tidigare ombyggnationer gjorts i byggnaden. 

Beslutet överklagades till LST i Västra Götalands län, vilka godkände bygglovet. Detta beslut 

överklagades i sin tur av kommunen till MD i Vänersborg. Deras beslut var att tillbyggnaden 

fick utföras och fastighetsägaren fick rätt. Det ansågs att det inte fanns tillräckliga skäl att 

förbjuda tillbyggnaden enbart på grund av att byggnaden redan förändrats vid ett flertal 

tillfällen, utan detta låg istället som en fördel. Dock skulle utförandet av förändringen och 

materialval utföras enligt traditionell karaktär (Ros, 2013) 

4.4 UNESCOs världsarvsstäder i Europa 

Detta kapitel handlar om hur olika världsarvsstäder i Europa hanterar frågor gällande 

användande och ombyggnationer av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Syftet med 

analysen av dessa städer har varit att titta på vilka lagar som reglerar användning och 

byggnadstekniska ingrepp i de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna för att de värden som 

både staden som helhet såväl som den enskilda byggnaden besitter inte skall gå förlorade. 

Analysen har även utgått ifrån ekonomiska värden och tittat på hur dessa städer arbetar med 

ekonomisk lönsamhet i staden som helhet såväl som i enskilda byggnader. 

Huvudfokus har legat på världsarvsstäder där staden som helhet utgör världsarvet, och i vilka 

människor bor och lever på samma sätt som i vilken stad som helst. I världsarvsstäderna 

Visby och Venedig samsas boende med butiker, restauranger såväl som turister. I dessa 

städer måste de kulturhistoriska värdena staden besitter som helhet integreras i samhället 

och vardagen människorna lever i. 

Nedan presenteras de två städerna Visby och Venedig, först med en beskrivning baserat på 

UNESCOs klassificering och sedan i enlighet med en egen analys i Visby och baserat på de 

svar som erhållits från intervjuer i Venedig. De frågor som har ställts till berörda personer i 

Venedig återfinns i bilaga 4.  
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4.4.1 Visby, Sverige 

Hansastaden Visby, belägen på ön Gotland i Sverige, utnämndes till världsarvsstad av 

UNESCO 1995. Mellan 1100-talet och 1300-talet var Visby den viktigaste mötesplatsen för 

vikingar och hansafolk i Östersjöområdet. Än idag är Visby välbevarad, med en stor 

integration av byggnader från medeltiden och framåt. Det finns cirka 200 byggnader som 

härstammar från medeltiden och även dess ringmur från 1200-talet står kvar i dess 

ursprungliga skick. Visby blev världsarvsstad på grund dess symbol som medeltida stad med 

omkringliggande befintliga mur, dess stora kvantitet medeltida byggnader och dess 

välbevarade stadsutformning med gator och torg. Visby anses även vara den bäst välbevarade 

ringmurade staden i norra Europa (UNESCO, 2015c). Se figur 20 och 21 för exempel på 

stadsutformning i Visby. 

 

Figur 20. Exempel på arkitektur och 
stadsutformning i Visby. Författarens egen 
bild. 

  

 

Figur 21. Exempel på arkitektur och 
stadsutformning i Visby. Författarens egen 
bild. 

Hela Gotlands län utgör en egen kommun, och benämns som en region. Visby är den största 

tätorten på Gotland, och den enda som räknas som en stad. Både den kommunala 

verksamheten och den regionala verksamheten utförs av Region Gotland och deras ansvar 

ligger därför både på det kommunala arbetet såväl som det regionala (Region Gotland, 

2015a).  

Hela Visby innerstad är skyddad med 

skydds- och varsamhetsbestämmelser 

samt hänsynskrav i detaljplanen. För att 

tydliggöra tolkningen av detaljplanen för 

fastighetsägare, boende och verksamma i 

Visby har Region Gotland tagit fram en 

byggnadsordning som bland annat 

innehåller råd och riktlinjer för all typ av 

byggnation och restaurering. I denna 

byggnadsordning finns de flesta tänkbara 

byggnadsmaterial specificerade, vilka krav 

som finns på dessa och hur de på bästa sätt 

skall bevaras vid en eventuell förändring 

(Region Gotland, 2010).  

 

Figur 22. Karaktärsområden i Visby innerstad 

(Region Gotland, 2010). 
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I Visby har man även gjort ett antal försök att minska biltrafiken. Visbys innerstad har aldrig 

varit planerad för biltrafik, och de smala kullerstensgatorna såväl som den byggda miljön 

påverkas negativt av tyngden från bilar, från avgaser och från den ökade bullernivån som 

skapas med ökad biltrafik. 1964 enkelriktades samtliga gator i innerstaden i ett försök att 

minska biltrafiken. Inom hela innerstaden har även förbud mot genomfart infört, med syfte 

att enbart boende och verksamma i innerstaden får färdas med bil (Gotlands kommun, 

2005). 

Visby, och även hela Gotland, har blivit ett attraktivt turistmål. Gotland besöks årligen av 

cirka 800 000 människor. Visby är som turisttätas under sommarhalvåret, med en väsentligt 

lägre andel turister under vinterhalvåret. Det är mycket som lockar i Visby under sommaren, 

bland annat medeltidsveckan, Stockholmsveckan och Almedalsveckan. Även natur- och 

kulturmiljön är attraktiv, inte enbart i Visby utan på hela Gotland (Region Gotland, 2013). 

Antalet turister som besöker Visby bidrar till en ökad ekonomisk lönsamhet i staden på 

makronivå, då turisterna dels spenderar pengar på boende och transport till och från ön, men 

även på restauranger, butiker och utflykter. Världsarvsutnämningen i Visby bidrar till en 

regional utveckling på hela Gotland. I en artikel som publicerades i samband med 20-års 

jubileumet av Visby som världsarvsstad 2015 menade Elene Negussie, världsarvssamordande 

i Visby, att: 

Vår världsarvsstatus stärker Vibys internationella profil och ger attraktionskraft som 

gynnar hela Gotlands tillväxt […] (Region Gotland, 2015b). 

4.4.2 Venedig, Italien 

Venedig, som ligger belägen i norra Italien vid Adriatiska havet, utnämndes till 

världsarvsstad av UNESCO 1987. Staden grundades under 400-talet och blev under 900-talet 

en viktig kuststad för sjöfart. Staden är belägen på cirka 118 små öar över laguner på cirka 

50 000 m2. Se figur 23 och 24 för exempel på stadsutformning i Venedig. Venedig fick sin 

utnämning med anledning av ett flertal kriterier; 

 dess konstnärliga influenser som påverkats av stadens unika landskap och stora andel 

mästerverk, 

 dess arkitektoniska och monumentala influenser på andra kuststäder i både 

Adriatiska havet och Medelhavet, 

 dess ovanliga arkitektur som återspeglar en tidigare tid i historien såväl som där 

byggnader skapar en länk mellan öst och väst såväl som mellan islam och kristendom, 

 dess rika och ojämförliga arkitektur med byggnader från tidsepoker från 400-talet 

och framåt, 

 dess placering på öar och bland laguner som har blivit allt mer utsatta på grund av 

både naturliga faktorer såväl som klimatförändringar samt dess symbol som stad 

ifrån vilken människor, bland annat Marco Polo, har seglat till många andra delar av 

världen (UNESCO, 2015d).  
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Figur 23. Exempel på arkitektur och 
stadsutformning i Venedig. Författarens egen 
bild. 

 

Figur 24. Exempel på arkitektur och 
stadsutformning i Venedig. Författarens egen 
bild. 

Intervjuer 

Matteo Rosati arbetar som programme officer på UNESCOs Regional Office for Science and 

Culture in Europe som har sitt huvudkontor i Venedig. Där arbetar man bland annat med 

den övergripande förvaltningen i Venedig, men även med förvaltning av samtliga världsarv i 

södra Europa och medelhavsområdet. UNESCO har inget eget ansvar för det dagliga arbetet 

med bevarandet av Venedig, vilket ligger hos kommunen, utan man arbetar huvudsakligen 

med att bidra med information och stötta kommunens arbete samt att ta fram 

dokumentation för hur världsarvet på bästa sätt skall bevaras. Rosati menar att, trots 

Venedig varit världsarv sedan 1987, är det endast under det senaste året som UNESCO har 

haft någon delaktighet i förvaltningen. Innan dess har kommunen skött allt arbete och det 

har inte funnits någon plats för UNESCO att kunna bidra med råd eller riktlinjer. 

Venedig är en stad som har fyllts av turister långt innan staden fick sin klassificering som 

världsarv. En av Venedigs invånare, som har ställt upp på en intervju, menar att detta inte 

enbart har sina fördelar. De flesta invånare i Venedig är medvetna om att Venedig är ett 

världsarv, men inte vad det innebär.  På grund av turismen har kostnaderna i Venedig 

drastiskt ökat, allt från restaurangbesök till bostäder och fastigheter. Cirka två tredjedelar av 

venetianarna bor inte längre kvar i Venedig. Bland annat på grund av de ökade kostnader 

som medförts av den ökade andel turister, men även på grund av den gradvis ökade förlusten 

av dagliga behov, som exempelvis sjukvård eller transport möjligheter. Det huvudsakliga 

sättet att färdas i Venedig är antingen till fots eller via båt, då Venedig i princip enbart består 

av smala gator och gränder samt kanaler. Med det stora antalet turister fylls gatorna med 

människor, och även kanalerna då många turister vill färdas med gondoler eller vaporettos. 

På grund av detta har även sjukhus valt att flytta bort från Venedig, antingen till fastlandet 

eller till omkringliggande öar. Svårigheten att färdas tillsammans med den stora andelen 

turister har bidragit till att den enda vård som fortfarande går att få i Venedig är för mindre 

skador, jämför med den svenska vårdcentralen. De som trots allt valt att bo kvar är de som 

antingen är födda och uppväxta i Venedig, och som då har en personlig koppling till staden, 

eller de som flyttat dit på grund av arbete.  

Det är tydligt att världsarvutnämningen inte har haft en positiv effekt på Venedig som stad. 

Rosati menar att även borgmästaren i Venedig har tröttnat på turisterna och vad det medför 

för Venedig att vara ett världsarv. Borgmästaren arbetar med att få igenom ett förslag där 
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bland annat de stora kryssningsfartygen inte skall få lägga till i Venedig och att delar av 

staden inte skall få göras tillgängliga för turister. Huruvida detta någonsin kommer att ske är 

ännu för tidigt att säga. 

De stora byggnadstekniska problemen i Venedig, menar en av Venedigs invånare, ligger 

främst på de pelare staden är uppbyggd på samt byggnaderna fasader. Pelarna i staden som 

är byggda av trä ligger belägna under vatten och håller på att ruttna sönder. Majoriteten av 

fasaderna i Venedig är putsade, där många års erosion från saltvattnet har medfört att putsen 

lossnat. Se figur 25. Ett stort restaureringsarbete gällande fasader i Venedig har dock pågått, 

och trots att det än idag är många fasader som fortfarande är dåliga, har de övergripande 

blivit väsentligt bättre. Det finns inte

heller någon buffertzon runt Venedig, 

något som de flesta världsarv såväl som 

kulturhistoriska områden och miljöer har. 

Detta medför att det i omkringliggande 

områden inte finns några restriktioner 

gentemot kulturmiljön. En fransk designer 

har utnyttjat detta och lagt in ett önskemål 

om att få bygga ett högt torn för 

försäljning av sina produkter. Detta skulle 

i relation till kulturmiljön få en negativ 

effekt men i relation till den ekonomiska 

lönsamheten i Venedig en positiv. 

 

Figur 25. Fasad där puts har lossnat på 
byggnaden till vänster i bild. Författarens egen 
bild. 

De som tjänat mest på Venedig som världsarv är huvudsakligen fastighetsägare som äger 

butiker och hotell. Då det med största sannolikhet alltid kommer att finnas turister i Venedig 

kommer det alltid att finnas ett behov för både hotell och butiker. Många tidigare lokala 

butiker har stängt igen för att ge plats åt souvenirbutiker. Den ekonomiska lönsamheten i 

staden som helhet har dock haft en positiv effekt sedan världsarvsutnämningen. Det ökade 

antalet turister bidrar starkt till stadsekonomin och ekonomin på makronivå. 

Safeguarding of Venice 

Det är svårt som privat fastighetsägare i Venedig att få hjälp med att restaurera eller bygga 

om sin fastighet. Det finns däremot en organisation, UNESCO-Private Committees 

Programme for the Safeguarding of Venice, som arbetar med att ge ekonomiska bidrag till 

människor eller organisationer som äger och förvaltar offentliga byggnader, till exempel 

kyrkor och muséer. Majoriteten av dessa byggnader ägs av kommunen. Med offentliga 

byggnader menas sådana som är offentligt ägda och som allmänheten har tillgång till. I 

Venedig är dessa huvudsakligen museum och kyrkor.  

Safeguarding of Venice är en organisation som funnits sedan 1966 då UNESCO besvarade en 

förfrågan från den italienska staten om en kampanj för Safeguarding of Venice. Syftet med 

kampanjen var dels att UNESCO skulle vara delaktiga genom sina egna resurser för att kunna 

bidra med hjälp och information till de italienska myndigheterna för hur man på bästa sätt 

kunde bevara Venedig inför framtiden, dels att cirka ett 50-tal privata kommittéer runt om i 
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världen skulle arbeta för att uppmärksamma omvärlden om de byggnadstekniska problem 

som fanns i Venedig och så att de inte glömdes bort, men även för att samla in pengar för 

restaureringsprojekt. 

Idag finns cirka 23 verksamma organisationer och kommittéer i 11 länder runt om i världen 

som arbetar med Safeguarding of Venice. Carla Toffolo arbetar som koordinator och 

ansvarig för programmet på plats i Venedig. Syftet med programmet är att med hjälp av 

privata donatorer bidra till restaureringen av Venedig. Programmet bygger på ett samarbete 

mellan tre olika parter, de lokala myndigheterna som arbetar med kulturvård, de privata 

kommittéerna och UNESCO. Den lokala kulturarvsmyndigheten, kallad Sopra intendenza, 

utför främst egna restaureringsprojekt i Venedig, men de bidrar även med potentiella projekt 

till programmet Safeguarding of Venice. Fördelen med detta ligger i att arbetet garanteras 

utföras till de krav som finns upprättade av de italienska myndigheterna. De privata 

kommittéernas roll är att välja ut och förse programmet med finansiärer och det är oftast 

kommittéerna som arbetar med administration kring ett restaureringsprojekt. UNESCOs roll 

är att agera som garanter, där alla pengar som doneras till programmet sätts in på ett konto 

som UNESCO tillhandahållit samt att UNESCO sponsrar vissa restaureringsprojekt.  

Det är dock programmet Safeguarding of Venice som är koordinator vid 

restaureringsprojekt. Tillsammans med Sopra intendenza väljer de bland annat ut vilka 

personer som skall utföra arbetet vid en restaurering. Toffolo menar att alla människor kan 

donera pengar till programmet, kallat mikro-donationer, vilket sker genom insamlingar. 

Många av de donationer som görs till programmet kommer ifrån vanliga människor som har 

en vilja för att Venedig bevaras. Antingen kan människor som vill donera stora summor 

pengar till programmet specificera vilken byggnad eller vilket objekt de vill att pengarna skall 

gå till eller så väljer de att donera pengar enbart för Venedig där programmet sedan använder 

pengarna till det restaureringsprojekt om kräver dem. Det finns även tillfällen då 

fastighetsägare vänder sig till programmet, antingen genom Sopra intendenza eller genom 

kommittéerna, där programmet i sin tur kan vända sig till potentiella donatorer som kan 

tänka sig donera pengar till den specifika restaureringen, och på så sätt adoptera byggnaden 

eller objektet. Genom de internationella kommittéerna finns även människor från andra 

länder som vill vara med och stötta bevarandet av Venedig. Vid samtliga 

restaureringsprojekt, oavsett i vilken ordning donationen har skett, sker samtliga arbeten och 

kostnader öppet så att de som donerat pengar kan se till vad de går. 

Safeguarding of Venice arbetar inte enbart med restaureringsarbeten utan hanterar även 

historisk forskning och analyser. De stöttar även byggare och andra människor som arbetar 

med restaurering, både ekonomiskt och med utbildningar. Toffolo menar att människor som 

arbetar inom byggbranschen i Venedig har god kunskap om restaureringsprocesser och 

traditionella hantverksmetoder och programmet håller många kurser hålls regelbundet för 

att byggare etc. skall upprätthålla sina kunskaper, bland annat med hjälp av utomstående 

organisationer såsom ICCROM (International Centre for the Study of Preservation and 

Restoration of Cultural Property) som är en internationell restaureringsskola belägen i Rom 

(ICCROM, 2015). Programmet samarbetar även med skolor, för att kunna öka 

medvetenheten om det byggda kulturarvet till barn som senare i livet kan komma att arbeta 

med bevarandet av Venedig.  
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5 RESULTAT 

Nedan presenteras svaren till examensarbetes frågeställningar, baserade huvudsakligen på 

den aktuella studien som redovisas i kapitel 4, men till viss del även på litteraturstudien som 

presenteras i kapitel 3. 

5.1 Lagar och regler 

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader har fått en större roll i dagens samhälle, även om de på 

grund av de restriktioner de ofta medför har lett till att många byggnader inte används. 

Politiken har spelat en stor roll i hur dessa byggnader skall hanteras. Under många års tid har 

man arbetat med att ta fram nya mål som alla i sin tur vidareutvecklats till det system och de 

lagar och mål som man idag arbetar efter. 

De tre lagar som huvudsakligen berör kulturhistoriska värden i relation privat ägda 

byggnader är kulturmiljölagen, plan- och bygglagen och miljöbalken. De kapitel och stycken 

som bör läggas extra tyngd i vid kommersiella fastighetsägares arbete med kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader är: 

 KML – 3 kap. om byggnadsminnen 

 PBL – 2 kap. 6 § om allmänna och enskilda intressen, 8 kap 13 § om förbud mot 

förvanskning, 8 kap. 17 § om underhåll och varsamhet 

 MB – 3 och 4 kap. om riksintressen 

 

Hur dessa lagar skall hanteras och följas finns tydligt specificerat i respektive lag, men 

gemensamt är att det alltid är fastighetsägarens ansvar att själv se till att en byggnads 

kulturhistoriska värden bevaras i enlighet med respektive lag. Då alla byggnader ser olika ut 

och besitter sina egna värden och kvaliteter måste varje enskild byggnad granskas separat för 

att kunna ta fram den bästa lösningen vid restaureringar eller ombyggnationer. Varje enskilt 

värde byggnaden besitter måste på bästa sätt bevaras oavsett planerad förändring så att 

byggnaden inte förvanskas. Enligt Maria Ros (2015) ligger grundtanken i att man först och 

främst utgår från byggnadens förutsättningar och inte vilken funktion den syftas få.  

Oavsett om en byggnad är byggnadsminnesförklarad eller skyddad med skydds- eller 

varsamhetsbestämmelser måste de lagar som skyddet medför följas, för att man 

överhuvudtaget skall få utföra förändringar. Ligger byggnaden belägen inom ett område som 

klassificeras som riksintresse måste ytterligare hänsyn tas till detta. 

Det finns enligt lag byggnadstekniska ingrepp som antingen är bygglovspliktiga eller enbart 

anmälningspliktiga. Bygglov krävs vid större åtgärder i en byggnad, till exempel om 

byggnaden ändrar användning. Vid anmälningspliktiga åtgärder krävs inte bygglov, dock 

krävs alltid start- och slutbesked för att byggnaden skall få tas i bruk, till exempel vid en 

förändring som påverkar brandskyddet. 
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5.1.1 Kommersiella fastighetsägare 

De flesta kommersiella fastighetsägare arbetar huvudsakligen utifrån hur ekonomisk 

lönsamhet kan uppnås. Majoriteten av beslut som fattas, vilka typer av byggnaders man 

väljer att investeras i, vilken typ av hyresgäst som bäst passar i en byggnad etc. baseras alla 

på hur de påverkar den ekonomiska lönsamheten. För att det skall vara intressant för en 

kommersiell fastighetsägare att arbeta med kulturhistoriskt värdefulla byggnader krävs 

därför att det går att uppnå en minst lika hög ekonomisk lönsamhet som är möjligt i andra 

typer av byggnader som inte besitter några värden. 

Den stora skillnaden mellan arbete i kulturhistoriskt värdefulla byggnader och byggnader 

som inte besitter några värden ligger i de restriktioner som kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader medför. Restriktioner uppstår från lagar och regler i vilka olika typer av byggnader 

och värden skall hanteras på olika sätt i enlighet med respektive lag. De medför vilka typer av 

byggnadstekniska ingrepp som får göras i en byggnad såväl som förändringar både interiört 

och exteriört, hur en byggnad får utformas och hur de påverkar den omkringliggande miljön 

vilka värden som byggnaden besitter skall skyddas etc. Hanteringen av dessa lagar medför 

även förlängda byggtider då det krävs utredningar och förundersökningar såväl som specifika 

arbetsmetoder för att kunna uppnå de krav lagar och regler ställer. 

Dessa nämnda aspekter medför alla ökade kostnader under en byggnation. Det kostar att 

anställa konsulter med antikvarisk expertis för att få hjälp att utföra förundersökningar och 

utredningar. Det kostar att anställa hantverkare med antikvarisk expertis som kan utföra 

specifika arbeten med traditionella metoder. Det kostar att utföra långa och utdragna 

byggprojekt. 

Alla dessa kostnader och utgifter leder till en minskad ekonomisk lönsamhet och är en av de 

främsta anledningarna till att många kommersiella fastighetsägare väljer att inte arbeta med 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader och hellre byggnader som inte besitter sådana värden. 

5.1.2 Hantering 

De flesta lagar medför restriktioner i hur byggnadstekniska ingrepp i kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader får utföras. Huruvida dessa lagar är av godo eller ondo för en 

kommersiell fastighetsägares arbete beror bland annat på hur dessa hanteras i relation till de 

värden som byggnaden besitter såväl som till vilket typ av arbete som skall göras. 

 Det är fastighetsägare som investerar i byggnader och som har mest att förlora på om 

arbeten inte kan utföras så som är planerat för. Det är därför fastighetsägaren som måste se 

till att lagar följs och att arbeten kan utföras i enlighet med dessa. Det innebär dock inte att 

de måste vara ensamma i beslutsfattandet.  

Överklaganden av olika beslut tar tid, vilket kostar pengar, och det är då viktigt att kunna 

avgöra huruvida den tid det tar att överklaga är värt det slutliga resultatet. Detta är något 

som från en ekonomisk synpunkt är svårt att ta beräkna i kalkyler. En annan aspekt som i 

vissa fall påverkar fastighetsägare negativt vid överklaganden är användandet av rättspraxis. 

Även om den som ansöker om bygglov eller vid yttranden använder sig av praxis har alltid 
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kommunen, och i sin tur de högre instanserna, tolkningsföreträde och deras yttrande väger 

högre en byggherrens.  

Nackdelar 

Den stora nackdelen med arbete i kulturhistoriskt värdefulla byggnader är som tidigare 

nämnt de restriktioner som lagar medför. Enligt KML, som hanterar byggnadsminnen, sätts 

strikta krav på hur en byggnad får användas och vilka typer av förändringar som får utföras. 

Det är alltid fastighetsägaren som har ansvar för att specifika krav följs, och det är på denne 

som sanktioner åläggs om dessa krav inte följs. 

Det är i PBL som hänsynskrav, varsamhetskrav och förvanskningskrav hanteras. Vid större 

typer av förändringar krävs bygglov och vid mindre förändringar krävs enbart start- och 

slutbesked. Oavsett typ av förändringar måste man se över vilka väsentliga funktioner i 

byggnaden som påverkas av ingreppet. Om ventilationen förändras krävs en OVK-besiktning 

och om brandskyddet förändras krävs en godkänd brandsskyddsdokumentation. Det är just 

dessa två aspekter som är svårast att påverka i en kulturhistoriskt värdefull byggnad, då de 

ingrepp som krävs ofta leder till förändringar som negativt påverkar byggnaden värden. 

Om en byggnad ligger belägen i ett område som utpekats som riksintresse, enligt MB, kan det 

ha en negativ inverkan på vilka typer av förändringar som får utföras i en byggnad. Oftast 

gäller det endast yttre förändringar, då en byggnads interiör sällan påverkar omkringliggande 

område. Dock kan olika typer av användningsområden kräva exteriöra förändringar, vilket i 

sådana fall påverkar det omkringliggande området och då riksintresset. 

Det är alltid möjligt för en fastighetsägare att överklaga beslut som fattas av kommun, 

länsstyrelse etc., till exempel om bygglov eller andra typer av förändringar som önskas 

utföras, men dessa överklaganden tar ofta lång tid att utföra. Det är inte heller säkert att 

fastighetsägare kan uppnå det resultat som önskas med ett överklagande. Då tid är pengar i 

ett projekt, i form av allt från resurser till direkta kostnader, är det ofta inte lönsamt att 

överklaga beslut. 

Fördelar 

Alla byggnader är olika och de värden de besitter skiljer sig åt från fall till fall. Därför måste 

varje enskild byggnad hanteras utifrån hur denna är uppbyggd, men med hjälp av lagar och 

regler kan dessa användas som vägledning för hur arbete kan utföras och hur lagar skall 

hanteras. Trots att dessa lagar medför restriktioner kan de alltså även vara till nytta för hur 

värden skall hanteras. 

Enligt KML skyddas byggnadsminnen med hjälp av skyddsbestämmelser. Dessa 

skyddsbestämmelser kan, på samma sätt som enligt PBL, med fördel användas för att på ett 

lättare sätt kunna följa de krav som satts så att de värden byggnaden besitter inte går 

förlorade. Enligt KML kan även ägaren till en byggnad som ansökts om att förklaras för 

byggnadsminne få ekonomisk ersättning av staten om skyddsbestämmelserna medför 
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restriktioner till byggnadens planerade användning. Staten kan även i dessa fall lösa ut 

fastighetsägare. 

De skydd som sätts enligt PBL kan även de vara till fördel för fastighetsägaren. Genom att ha 

redan uppsatta mål för hur en byggnad får, eller inte får, förändras kan man på ett lättare sätt 

förhålla sig till de värden byggnaden besitter. Det är viktigt att i förväg, inför en 

ombyggnation, utreda vilka delar av byggnaden som påverkas av PBL och dess 

skyddsbestämmelser så att man vid eventuella nekade lov eller vid överklaganden kan 

uttrycka sig på ett korrekt sätt. Även om överklaganden av beslut tar tid att utföra kan det 

ibland vara värt den tid som läggs ned om resultatet leder till att den förändring som önskas 

göras faktiskt blir beviljad. Baserat på Maria Ros analys av rättsfall i högre instanser är det 

bevisat att äganderätten ofta väger tyngre än hänsynskravet, varsamhetskravet och 

förvanskningskravet enligt PBL. Fastighetsägare och byggherrar kan genom välformulerade 

förundersökningar redan vid en ansökan om bygglov e.d. redogöra för hur förändringar och 

ombyggnationer utförs i relation till byggnadens kulturhistoriska värden och argumentera för 

hur och varför olika arbeten skall utföras. De beslut som sedan tidigare fattats vid högre 

instanser kan även användas som rättspraxis vid framtida beslutsfattanden, vilket både 

byggherrar såväl som kommuner och länsstyrelser etc. kan använda sig av.   

5.1.3 Kunskap 

Kunskap är en av de viktigaste grundpelarna i arbetet med kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader. Det krävs av både fastighetsägare och byggare att med hjälp av tillräcklig kunskap 

kunna utföra ett arbete med kvalitativt resultat såväl som där värden skyddas och lagar följs. 

Kunskap är något som är viktigt även inom den moderna byggnadsbranschen, och många 

aspekter är de samma oavsett för vilken typ av byggnad som arbetas med. Varsamhet kan 

följas vid alla typer av ombyggnationer oavsett om byggnaden är skyddad med k-

bestämmelser enligt PBL eller inte. Metoderna Fem pelare och Plattform för kulturhistorisk 

värdering är nyttiga metoder att använda sig av både vid förarbetet såväl som under själva 

restaureringen eller ombyggnationen, inom den moderna byggnadsbranschen såväl som vid 

arbete med kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Ju mer kunskap man som fastighetsägare 

besitter desto lättare blir det att utföra förundersökningar och utredningar såväl som att 

driva överklagande processer. Ju mer kunskap man istället som byggare har desto mer 

kvalitativt arbete utförs och desto bättre slutresultat vid en förändring kan uppnås. Det 

viktigaste att notera är dock att det alltid är fastighetsägaren som bär ansvaret för arbetet 

med kulturhistoriskt värdefulla byggnader och att dess värden bevaras. 

5.2 Ekonomisk lönsamhet 

Relationen mellan ekonomisk lönsamhet och kulturhistoriska värden har blivit ett hett 

forskningsämne runt om i världen. Många forskare inom båda dessa områden har utfört 

djupgående analyser på hur de två områdena kan föras samman. Även om det har kunnat 

påvisas kopplingar finns det mycket kvar att lära. Det är svårt att sätta ett direkt ekonomiskt 
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värde på de kulturhistoriska värden som annars endast syftar till materiella, eller i relation 

till materiella, aspekter såväl som bevarande i olika form. De nivåer som Throsby (2001) 

syftar till, makro-, mikro- och individnivå, kan dock vara en godtycklig utgångspunkt att 

arbeta ifrån. Genom att först och främst avgöra för vem den ekonomiska lönsamheten skall 

gynna kan analys göras av hur den skall uppnås. Det är sedan viktigt att belysa vilka värden 

som väger tyngst, direkta, indirekta eller kulturhistoriska enligt Throsbys et al. (2012) 

värderingsmetod. Direkta värden är direkt kopplade till den ekonomiska lönsamheten då den 

beräknas genom exempelvis kassaflöden eller omsättning. På så sätt är det relativt enkelt att 

beräkna faktiska kostnader och i sin tur vinster. Indirekta värden däremot är betydligt 

svårare att i förväg beräkna, men kan enklast användas på makronivå där man måste 

beräkna ekonomisk lönsamhet som en helhet. Kulturhistoriska värden, även om de 

klassificeras som en egne kategori värden, kopplas till både direkta och indirekta värden. De 

är relativt enkla att ta fram men svåra att enskilt koppla till ekonomisk lönsamhet. Utan 

dessa kan dock varken direkta eller indirekta värden analyseras eller beräknas i 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

5.2.1 Metoder 

Metoden för att sedan kunna beräkna ekonomisk lönsamhet i relation till dessa nivåer och 

värden är dock betydligt svårare. De olika metoder som bland annat Nijkamp (2012) och 

Mason (2005) syftar kunna kopplas till kulturhistoriska värden, se kap. 3.3, är metoder som 

arbetas med inom den finansiella sektorn, och var i grunden troligtvis inte avsedd att 

användas inom kulturvården. Dock är vissa av dessa metoder sådana som används inom den 

moderna byggsektorn, som exempelvis grundläggande kostnadskalkyler, vilken krävs för att 

uppföra budgetar eller inför projekt. Denna metod skulle alltså kunna vara möjlig att 

använda även vid arbeten med kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Ekonomisk 

påverkansstudie är i relation till kulturhistoriska värden den mest komplexa att utföra, men 

är samtidigt den som används mest. Det är svårt att i förväg veta hur kulturhistoriska värden 

påverkar den ekonomiska lönsamheten såväl som människors villighet att betala utan att 

utföra jämförelser med liknande typer av byggnader eller projekt.  

5.2.2 Att uppnå högst ekonomisk lönsamhet 

Som visat spelar turism och marknadsvärden störst roll för hur ekonomisk lönsamhet kan 

uppnås vid olika typer av arbeten med kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Turism är det 

huvudsakliga sättet att uppnå ekonomisk lönsamhet på makronivå, som påvisats i bland 

annat Venedig. Även om många andra omkringliggande värden även kan skapa ekonomisk 

lönsamhet, visar sig människor villighet att besöka områden med stort antal kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader ligga tyngst. Marknadsvärden väger tyngst på individnivå, då det oftast 

är privata eller kommersiella fastighetsägare som köper, säljer eller hyr ut byggnader. 

Marknadsvärden innefattas av kostnaden vid försäljning, men även hyresintäkter, och 

baseras främst på människors villighet att betala, och det har genom analyser och studier 

visats att i cirka 90% av byggnader som besitter kulturhistoriska värden är marknadsvärdet 

högre än i byggnader som inte besitter några värden. Även om det utförts många studier och 
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analyser för marknadsvärdets påverkan av kulturhistoriska värden finns ännu en osäkerhet i 

detta. Det är omöjligt att säga att marknadsvärdet automatiskt ökar då en byggnad får 

klassificeringen som kulturhistoriskt värdefull, till exempel genom byggnadsminne eller q- 

och k-märkt. Det finns många andra aspekter som spelar roll än människors villighet att 

betala, till exempel om en byggnad medför stora restriktioner i utförande vid 

ombyggnationer minskar även villigheten att betala om man inte har möjligheten att själv 

bestämma vilka förändringar som får göras. 

5.2.3 Kommersiella fastighetsägare 

Den stora skillnaden mellan arbete med ekonomisk lönsamhet i kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader och byggnader som inte besitter några värden är som även tidigare nämnt hur 

hantering av restriktioner och tidsaspekter påverkar kostnader. Detta är en av anledningarna 

till att många kommersiella fastighetsägare väljer att inte arbeta med kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader.  Vid arbeten med kulturhistoriskt värdefulla byggnader krävs en stor 

kunskap om hur olika värden påverkar en byggnad så att korrekta beslut fattas som håller 

nere både kostnader och tiden det tar att utföra arbeten. För att kunna uppnå ekonomisk 

lönsamhet i dessa byggnader på samma sätt som vid andra typer av fastigheter krävs att 

fastighetsägare redan innan en investering eller köp av fastighet kan analysera huruvida de 

värden byggnaden besitter inte enbart medför restriktioner och hur dessa kan hanteras. Om 

vinsten kan uppnås till minst 10% anses en investering vara lönsam. Det krävs då att i förväg 

kunna analysera de ofta ökade kostnader som arbeten i kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

medför, ofta i form av restriktioner, så att en ekonomisk lönsamhet på minst 10% går att 

uppnå även om människor inte är villiga att betala mer för de kulturhistoriska värdena. 

5.3 UNESCOs världsarvsstäder 

Både Visby och Venedig är städer där staden som helhet utnämnts som världsarv. Städerna 

består av enbart kulturhistoriskt värdefulla från olika tidsepoker. Stadens kulturhistoriska 

värden uppnås dels från de enskilda byggnaderna och dels byggnaders gemensamma 

sammanhang och integration som skapar ett värde för staden som helhet. 

5.3.1 UNESCOs arbete i relation till kommunens 

Det är UNESCO som avgör huruvida en stad skall få utnämnas till världsarv. Det krävs att 

staden uppfyller ett antal redan uppsatta kategorier som bland annat handlar om dess 

historia, vilka kulturhistoriska värden den besitter och hur dessa hanteras inom stadens 

gränser. Efter att en stad fått sin världsarvsutnämning spelar UNESCO endast en liten roll i 

hanteringen av stadens värden. Det är istället respektive kommun som, på samma sätt som 

innan världsarvsutnämningen, ansvarar för att stadens och enskilda byggnaders värden tas 

om hand. Detta har visat sig tydligt i främst Venedig, där UNESCO endast är delaktiga i den 

övergripande planeringsprocessen, något som endast pågått under det senaste året. I Visby 

däremot finns en tydligare relation mellan UNESCO och Region Gotland. Det pågår ett 
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konstant samarbete mellan det dagliga arbete regionen utför och det som medförts i 

världsarvsutnämningen.  

5.3.2 Ekonomisk lönsamhet 

Gemensamt för de två städerna är att den ekonomiska lönsamheten huvudsakligen uppnås 

på makronivå. I Venedig har världsarvsutnämningen haft en negativ effekt på staden och 

dess invånare, detta trots att staden redan före utnämningen var en populär stad bland 

turister. Ett stort antal invånare har valt att flytta från staden, då andelen turister negativt 

har påverkat det moderna dagliga levnadssättet. Med hänsyn till ekonomisk lönsamhet har 

världsarvsutnämningen haft en positiv effekt, dels på grund av turismen men även de ökade 

priserna för fastigheter. 

I Visby anses världsarvsutnämningen positivt ha påverkat inte enbart Visby, men även 

Gotland som helhet. Gotland räknas som en och samma kommun och faller tillsammans med 

samtliga städer, tätorter, på ön inom Region Gotland, som arbetar både med det kommunala 

såväl som det regionala arbetet. Andelen turister i Visby bidrar positivt till den ekonomiska 

lönsamheten på både makronivå och individnivå, men har samtidigt inte påverkat Visbys 

invånare, på samma sätt som i Venedig, då andelen turister drastiskt minskar under 

vinterhalvåret. 

5.3.3 Byggnadstekniska ingrepp 

Både Visby och Venedig har begränsningar från det moderna levnadssättet, för att kunna 

skydda och bevara det materiella kulturarvet. I Venedig finns ingen möjlighet för motortrafik, 

inte ens mopeder. Alla transporter och leveranser sker via båt eller vagn. Det finns även 

många rykten om att lokala myndigheter vill förbjuda användningen av rullväskor i Venedig 

då de påstås förstöra gatorna, men det är något som ännu inte har vunnit laga kraft (Daily 

Mail, 2014). Även i Visby finns restriktioner på motortrafik inom innerstaden. Endast boende 

eller verksamma i staden som måste ta sig till sig till sina hem får köra bil i innerstaden.  

Gemensamt för de båda städerna är att det är kommunen, inte UNESCO, som huvudsakligen 

ansvarar för att de kulturhistoriska värden staden besitter inte går förlorade. I den 

byggnadsordning som Region Gotland tagit fram finns tydliga riktlinjer för hur byggnaders 

värden på bästa sätt skall bevaras och hur fastighetsägare kan arbeta med dessa värden. I 

Venedig däremot är det svårare för fastighetsägare att få hjälp vid restaureringar och 

ombyggnationer. Safeguarding of Venice bidrar dock starkt till att underlätta arbetet för 

fastighetsägare som äger offentliga byggnader. 
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6 DISKUSSION  

Detta arbete har gett en grundläggande insyn i hur arbetet med kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader ser ut idag och hur dessa byggnader kan hanteras i relation till kommersiella 

fastighetsägares arbete. 

Arbetet har inte kunnat ge konkreta svar på huruvida det faktiskt är ekonomiskt lönsamt för 

kommersiella fastighetsägare att arbeta med kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Däremot 

har det bidragit med information om hur värderingssystemet ser ut, hur lagar och regler 

hanteras i relation till kulturhistoriska värden samt hur ekonomisk lönsamhet arbetas med i 

relation till kulturhistoriskt värdefulla byggnader såväl som i kommersiella fastighetsägares 

dagliga arbete. 

Jag anser dock att det finns mycket kvar att lära innan ett konkret svar kan tas fram. Dagens 

situation behöver analyseras djupare för att finna svar hur det i framtiden kan se ut. Då det 

ännu inte enkelt går att finna information om hur många kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader det finns i Sverige och vem som äger dessa är det svårt att avgöra hur många 

människors som påverkas av sättet att nå ekonomisk lönsamhet i kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader. 

6.1 Att beräkna antal byggnader 

Riksantikvarieämbetet har lyckats väl med sin inventering av kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader och har genom bebyggelseregistret kunna specificera hur många byggnadsminnen 

det idag finns i Sverige och huruvida dessa är statligt ägda eller privat ägda. Av de 

byggnadsminnen som är privat ägda finns det dock ingen statistik på vilka typer av 

människor det är som äger dessa, om det är privata människor som äger byggnader för eget 

bruk eller om det är byggnader som ägs av kommersiella fastighetsägare för vinstdrivande 

syfte. 

Det projekt som startats, Räkna q, där länsstyrelser inventerar byggnadsbeståndet i Sverige 

för att ta fram statistik på hur många byggnader som är skyddade med q eller k i detaljplaner 

har inte heller lyckats så väl som det från början var tänkt. Ett flertal länsstyrelser fattade 

aldrig intresse för projektet medan det i andra fall inte fanns tillräckligt med resurser eller 

budget för att kunna utföra projektet. De länsstyrelser som slutförde sin del av projektet 

anser jag dock ha lyckats väl, och jag hoppas att återstående länsstyrelser återupptar 

projektet så att det i framtiden kan finnas statistik för hur många byggnader det finns som är 

skyddade enligt PBL. Innan detta görs är det i princip omöjligt att fortsätta analysen och 

arbetet med att ta fram information om vem som äger dessa byggnader. 
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6.2 Kunskap och värderingsmetoder 

Det står klart att det idag ännu inte finns ett konkret värderingssystem för specifika 

byggnader. KML och PBL reglerar olika typer av skydd i byggnader och beskriver tydligt hur 

dessa skydd skall hanteras, men sättet att ta fram olika skydd baseras på värderingsmetoder 

som ännu inte har en rättslig grund. Huruvida detta ligger som en fördel för kommersiella 

fastighetsägare är oklart, då det inte alltid kommer se ut som det gör idag. Idag kan man 

självklart tolka detta som ett underlättande för de som äger byggnader eller som är 

intresserade av att investera i fastigheter som ligger i gränszonen. 

För att fastighetsägare skall kunna arbeta med kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 

därmed även uppnå en ekonomisk lönsamhet i dessa byggnader krävs först och främst en 

kunskap om hur värderingar utförs, varför byggnader besitter de värden de gör och hur lagar 

och regler hanterar dessa värden. Detta på grund av att arbeten i kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader ofta anses medföra mer negativa tekniska och ekonomiska problem än positiva. 

Till viss del tror jag att detta ligger i kunskapen om hur värden på bästa sätt kan hanteras, 

men även i intresset för dessa typer av byggnader. Om kunskapen gällande 

värderingsmetoder såväl som lagar och regler finns hos fastighetsägaren kan det till stor del 

underlätta arbeten med hur dessa byggnader kan hanteras vilket i sin tur kan leda till en ökad 

ekonomisk lönsamhet. 

De fem pelare, som beskrevs i kapitel 3.1.3, anser jag vara en bra grund att arbeta utifrån, 

inte enbart inom byggnadsvård, utan även andra yrkeskategorier inom byggnads- och 

fastighetsbranschen. Metoden bidrar till ett kvalitativt arbetssätt, där alla steg och beslut som 

tas i ett byggnadsprojekt noggrant värderas utifrån bästa möjliga lösning. Vi arbeten med 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader krävs ofta en välarbetad förundersökning som skall 

ligga till grund för beslutsfattanden, både inom den egna organisationen, men även vid 

bygglov eller liknande typer av anmälan. Genom att arbeta utifrån metoden fem pelare kan 

både byggherrens arbete underlättas, men även byggarna som praktiskt utför en 

ombyggnation.  

Även Riksantikvarieämbetets plattform för kulturhistorisk värdering och urval, som 

beskrevs i kapitel 3.2.2, anser jag strakt kunna bidra till, såväl som underlätta, en 

fastighetsägares arbete med kulturhistoriskt värdefulla byggnader, men även i arbetet med 

byggnader som inte besitter några värden. De fyra delmomenten och påverkansfaktorerna 

baseras som nämnt på yttre faktorer, vilka spelar stor roll oavsett vilken typ av byggnad man 

arbetar med. Styrning krävs i alla typer av byggprojekt, av både byggherrar och byggare. 

Utan detta kan inte korrekta beslut fattas och det är svårt att tillsammans arbeta mot ett 

gemensamt mål.  Kunskap, även om i detta fall kopplas till kulturhistoriska värden, handlar 

om att med tillräcklig kunskap och information kunna fatta beslut som positivt påverkar 

framtida resultat. Anspråk handlar om att kunna ta hänsyn till andra människors och deras 

behov såväl som hur dessa krav påverkar utomstående aspekter, som bland annat 

kulturhistoriska värden eller ekonomisk lönsamhet. Detta är något som självklart är viktigt i 

alla typer av byggprojekt. För att kunna uppnå en så hög ekonomisk lönsamhet som möjligt 

krävs bland annat att man kan sälja en byggnad eller hyra ut delar av en byggnad till så högt 

pris som möjligt. För att kunna uppnå detta krävs att man kan ta hänsyn till människor krav 
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och önskemål. Om man som fastighetsägare gör detta är människor på så sätt villiga att 

betala mer. Även förändring spelar en stor roll i arbeten med byggnader, oavsett om de 

besitter kulturhistoriska värden eller inte. Syftet med en ombyggnation är förändring. I 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader medför detta en större varsamhet så att de värden 

byggnaden besitter inte förvanskas. Varsamhet är dock något som jag anser är viktigt att 

arbeta utifrån även om en byggnad inte besitter några värden, eller som i detaljplaner så 

tydligt står skrivet skyddade med k. Att arbeta varsamt handlar inte enbart om att bevara 

eller inte röra en viss byggnadsdel, utan om att på bästa sätt ta hand specifika byggnadsdelar 

eller även byggnaden som helhet. Jag tror att om man skulle fråga enskilda människor som 

äger byggnader om det finns specifika byggnadsdelar de tagit extra försiktighet med, skulle 

majoriteten svara ja. Det kan handla om allt från att spara de gamla takpannorna istället för 

att byta ut dem till nya, måla om fasaden i samma färg som tidigare trots att hela fasaden 

behöver målas om eller att vid tillbyggnader använda delar av den tidigare yttre väggen till 

den nya inre väggen såsom tegelväggar e.d. Det kan även finnas tillfällen då man helt enkelt 

inte har råd att köpa nya material då en byggnadsdel skall förändras så man istället 

återanvänder specifika byggnadsmaterial. 

Syftet med detta anser jag vara att det är viktigt vid alla typer av byggnadsarbeten att arbeta 

med värden i åtanke. Om man som fastighetsägare skall arbeta med kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader är det självklar viktigt att man tar hänsyn till de värden byggnaden 

besitter, men samtidigt att man inte begränsar sig till enbart dessa värden utan även arbetar 

mot det mål man har med en ombyggnation e.d. och är villig att arbeta runt vissa värden. 

Axel Unnerbäcks dokument- och upplevelsevärden kan användas som grund vid arbeten med 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader, men då de inte är rättsliga krav, finns alltid en 

möjlighet att själv tolka dessa värden. Även vid arbeten med byggnader som inte besitter 

några kulturhistoriska värden eller restriktioner kan dessa dokument- eller upplevelsevärden 

används för att uppnå ett mer kvalitativt arbete, vilket i sin tur kan leda till en högre 

ekonomisk lönsamhet. Ett bra exempel på detta är ombyggnationen till utbildningslokaler, 

som beskrevs i kapitel 4.2.1. Valet av hyresgäst för just utbildning skulle kunna kopplas till 

upplevelsevärdet traditionsvärde, då beslutet att bygga om lokalerna till utbildningslokaler 

följer en tradition av fastighetens tidigare användning som utbildnings- och kårverksamhet 

såväl som dess stora mängd studentlägenheter. 

Jag anser även att de värderingsmetoder och program som idag finns framtagna, till exempel 

Stockholms stadsmuseums metod eller andra typer av kulturinventeringar, inte enbart 

behöver innebära restriktioner. De kan istället ses som ett underlättande i arbetet med olika 

typer av byggnader. En byggnad som enligt lag fått ett skyddsvärde, antingen genom KML 

eller PBL, har ofta bakomliggande argument som beskriver dess värden. Istället för att ligga 

som hinder kan dessa vara behjälpliga i hur de olika värdena kan hanteras och vilka värden 

som väger tyngst och på så sätt skall prioriteras. 
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6.3 Hantering av lagar och regler  

Alla lagar som på olika sätt berör kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller 

bebyggelseområdet anser jag ha både sina fördelar och nackdelar. De kan bland annat 

användas som en vägledning för fastighetsägare och byggherrar, men de kan även lägga 

stopp för olika typer av ingrepp som planeras utföras. Jag tror att det är svårt att enbart 

fokusera på en av denna, utan vid alla restaureringar eller ombyggnationer där lagar kommer 

in finns det alltid fördelar och nackdelar som måste hanteras. Genom att i ett tidigt skede 

analysera vilka dessa är, och i sin tur hur de på bästa sätt kan hanteras, kan arbetet till stor 

del underlättas. 

Den lag som jag anser bäst hanterar skydd som en fördel för fastighetsägare är lagen om 

byggnadsminnen enligt KML. Fastighetsägare har rätt att få ekonomisk ersättning om 

skyddsbestämmelserna medför restriktioner, men de har även i vissa fall rätt att lösas ut av 

staten om skyddet negativt påverkar de planerade förändringarna i byggnaden. 

Om man väljer att överklaga ett för byggherre eller fastighetsägare negativt beslut, eller ett 

positivt beslut såsom beviljade lov som blivit överklagat av utomstående part, är det viktigt 

att tidigt göra bedömningen om det tidsmässigt såväl som kostnadsmässigt är värt att driva 

processen vidare. Tittar man på antal fall som gått till högre instanser, där byggherren 

faktiskt fått rätt, kan jag nog anse att det i majoriteten av fall kan vara värt att bedriva 

överklagandeprocessen. Då det även är möjligt att använda rättspraxis som underlag vid 

prövningar skapas en stor fördel för i princip alla parter som är inblandade i en 

överklagandeprocess. Som byggherre eller fastighetsägare krävs det dock utförliga 

undersökningar och utredningar, men dessa bör i alla fall som grund ha tagits fram redan i 

det första ansökningsskedet. 

Så som även påvisats i de olika fallexemplen spelar tolkningen av lagar en stor roll. Även 

myndigheter som dagligen arbetar med hantering av lagar kan ha olika uppfattning om 

dessa, och hur de i vissa fall får avvika. Samtliga fallexempel som tas upp i detta 

examensarbete anser jag tydligt visa på detta. I fall 1 gick ärendet ändå upp till MÖD innan 

det fastslogs att LST gjort en felaktig bedömning av ärendet och sitt beslut. I fall 2 hade 

samtliga myndigheter och instanser där ärendet togs upp skilda meningar om hur PBL skulle 

tolkas i relation till de förändringar som planerades utföras. I fall 3 godkändes bygglovet för 

ärendet i samtliga instanser och alla var eniga om att en mindre avvikelse från lagen var 

godtycklig. I fall 4 där bygglovet nekades av kommunen ansåg sedan samtliga högre instanser 

att de mindre avvikelser från lagen som krävdes stod som en positiv förändring i relation till 

byggnadens kulturhistoriska värden då byggnaden redan sedan tidigare genomgått 

förändringar. 
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6.4 Ekonomi  

Att uppnå ekonomisk lönsamhet i kulturhistoriskt värdefulla byggnader har utifrån 

analyserna i detta arbete huvudsakligen resulterat i marknadsvärden och turism. Det finns 

självklart andra sätt att uppnå ekonomisk lönsamhet, på både individnivå, mikronivå och 

makronivå, men för en kommersiell fastighetsägare som huvudsakligen arbetar på 

individnivå och som på detta sätt kan uppnå högst ekonomisk lönsamhet anser jag att 

marknadsvärdet spelar störst roll. Det finns även många olika metoder framtagna för att 

beräkna ekonomisk lönsamhet i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Vissa av dessa är mer 

komplexa än andra, och då man huvudsakligen räknar på indirekta eller kulturhistoriska 

värden, oftare än direkta, tror jag att det utan tillräcklig kunskap, förundersökningar och 

utredningar blir svårt att upprätta kalkyler som faktiskt håller. 

6.4.1 Marknadsvärden 

Det har enligt ett flertal ekonomiska studier inom forskningsvärlden visats på att 

marknadsvärdet i en byggnad ofta är högre om byggnaden besitter kulturhistoriska värden. 

För att konkret kunna påvisa detta som ett sätt för kommersiella fastighetsägare att uppnå 

ekonomisk lönsamhet, exempelvis genom försäljning eller uthyrning, måste standarder för 

detta tas fram. Det räcker inte enbart i att säga att så är fallet. Det är fastighetsvärderare och 

fastighetsmäklare som ofta värderar marknadsvärdet i byggnader. Många fastighetsägare tar 

ofta själva fram hyresnivåer o.d. för sina egna fastigheter, men detta baseras oftast på 

marknadsanalyser för vilka nivåer likande typer av lokaler eller fastigheter ligger på eller hur 

omkringliggande områden ser ut. Det är då upp till de personer som faktiskt ekonomiskt 

värderar byggnader att ha en kunskap och en förståelse för hur kulturhistoriska värden 

påverkar marknadsvärdet. 

6.4.2 Turism 

Turism anses i de flesta världsarvsstäder vara den huvudsakliga faktorn för ekonomisk 

lönsamhet. Då dessa städer besöks av många människor kan man på ett sätt klassificera detta 

som ekonomisk lönsamhet. Frågan är dock om man verkligen kan se den som långsiktig och 

hur man i sådana fall skulle beräkna denna. Man kan aldrig säga hur en stads turism 

påverkas i framtiden. Vad händer till exempel vid en terrorattack? Människor skräms iväg 

och turismen minskar. Kanske kan det vara dumt att enbart förlita sig på ekonomisk 

lönsamhet från turism. Det krävs även andra faktorer som kan bidra med detta. I Venedig där 

turismen är den huvudsakliga faktorn för lönsamhet kommer vid ett ev. antal minskade 

besökare bland annat leda till att butiksägare o.d. får mindre intäkter vilket leder till att de då 

har då svårare att betala hyra såväl som skatter. Detta leder i sin tur till att försäljningspriser 

på bostäder och fastigheter minskar. Å andra sidan kan det medföra att ett större antal 

tidigare utflyttade invånare vill flytta tillbaka till staden. 

I relation till kommersiella fastighetsägares arbete anser jag att turism endast spelar roll i 

den ekonomiska lönsamheten om man arbetar med byggnader som ligger belägna i sådana 

områden som besöks av en stor andel turister, såsom världsarvsstäder. I det dagliga arbetet 
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kan det endast vara av positiv vikt om man hyr ut lokaler till hyresgäster som påverkas av 

denna grupp människor. Då turism klassificeras som en makronivå är det på så sätt svårt för 

kommersiella fastighetsägare att dra nytta av detta. 

6.5 Samarbete   

För att på bästa sätt bevara det byggda kulturavet och på ett antikvariskt godtagbart sätt 

utföra byggnadstekniska ingrepp i kulturhistoriskt värdefulla byggnader måste ett flertal 

yrkesgrupper och myndigheter samarbeta. Det räcker inte att enbart i enskilda arbeten och 

beslut kunna arbeta med dessa typer av byggnader. I kommuner och länsstyrelser, men även 

på nationell och internationell nivå, fokuserar man huvudsakligen på vilka värden som på 

bästa sätt kan bevaras men inte hur detta skall hanteras. På individnivå däremot kämpar 

man ständigt mot de restriktioner som ovannämnda myndigheter sätter i from av lagar etc.  

Dessa myndigheter förutsätter för ett tillfredsställande arbete inom stadsplanering på 

makronivå att de som arbetar på mikronivå, såsom byggare eller byggherrar, utför själva 

arbetet. Dock anser jag att det inte finns något samarbete mellan dessa parter, utan man 

arbetar med egna mål och på helt skilda sätt. 

Alla upplever begränsningar, byggare, fastighetsägare, antikvarier, kommuner, länsstyrelser, 

alla som på olika sätt arbetar med kulturhistoriska värden, byggnader och 

bebyggelseområden. För att arbetet skall kunna fungera och där alla berörda kan känna sig 

trygga måste en balans skapas mellan först och främst samhällsplanerare, byggherrar och 

politiker. Om detta inte kan ske, blir det ännu svårare att ta steget vidare och utveckla 

kulturarvet genom till exempel integration av kulturhistoriskt värdefulla byggnader i det 

moderna samhället eller modernt brukande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

6.6 Världsarvsstäder 

UNESCOs världsarvsstäder består, i de allra flesta fall, av princip enbart kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader. Det är dels de enskilda byggnaderna i sig som bidrar till stadens 

kulturhistoriska värden och dels stadens sammanhängande värde som helhet. 

Analysen i detta arbete skulle självklart ha kunnat vidareutvecklas genom att titta på ett 

större antal städer och även mindre områden som utgör världsarv. Hur man enskilt arbetar 

med bevarande av de kulturhistoriska värdena inom världsarvsområden och städer tror jag 

skiljer sig väsentligt. Som visats i detta arbete har UNESCO inte så stor roll i det dagliga 

arbetet utan de arbetar till större del på en högre nivå. Världsarvsutnämningen visar endast 

på att staden uppfyller de krav som UNESCO har på att på benämnas världsarv. Det är sedan 

upp till respektive lokal myndighet att på mikronivå arbeta med bevarandet. Jag tror därför 

inte att världsarvsutnämningen enbart medför något positivt. Visst kan det skapa en ökad 

ekonomisk lönsamhet i staden som helhet om ett ökat antal turister besöker staden, men som 

visats ibland annat Venedig har världsarvsutnämningen tillsammans med den ökade andelen 
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turister på en individnivå, främst för dess invånare, haft en negativ inverkan. Människor 

väljer istället att flytta från världsarvet till antingen mer moderna områden eller områden 

som inte besitter samma krav och restriktioner som inom världsarvet. Även i Visby finns 

problemet med utflyttning. Många gotländare väljer på grund av stigande fastighetspriser att 

inte bosätta sig i innerstaden. Det är istället många turister eller utomstående som köper 

fastighetger som de bor i på sommaren och sedan hyr ut under vinterhalvåret.   

Om man istället jämför världsarvsstäder med världsarv som endast består av mindre 

områden inom en stad såsom äldre historiska stadsdelar tror jag att invånarna får en annan 

uppfattning och syn på de krav och restriktioner som världsarvsutnämningen medför. 

Invånarna kan själva välja mellan att bo och leva i områden med stort kulturhistorisk inslag 

eller i de mer moderna områdena. Detta val påverkar både ekonomiska aspekter såväl som 

vilka restriktioner man som fastighetsägare har vid byggnadstekniska ingrepp. Dock 

innehåller områdena som utgör världsarvet, på samma sätt som i världsarvsstäder, både 

bostäder, butiker och restauranger och hanteras till stor del som dessa både vad gäller lagar 

såväl som ekonomisk lönsamhet.  
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7 SLUTSATSER 

Det finns många aspekter som påverkar modernt brukande av kommersiella fastighetsägares 

arbete med kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det är begränsningen i lagar och regler 

tillsammans med möjligheten att uppnå ekonomisk lönsamhet som väger tyngst. Det krävs 

av en fastighetsägare att med hjälp av tillräcklig kunskap och djupgående förundersökningar 

kunna utföra ett arbete som medför att de kulturhistoriska värdena en byggnad besitter 

bevaras såväl som att byggnaden kan användas och även ingå förändringar för önskat 

användnings- och verksamhetsområde. I detta krävs även att fastighetsägaren kan beräkna 

en sådan ekonomisk lönsamhet som anses tillräcklig för att utföra ett arbete eller en 

investering. 

Detta examensarbete har kunnat visa på en möjlighet att på ett positivt sätt i relation till lagar 

och regler såväl som värderingsmetoder för kommersiella fastighetsägare att arbeta med 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader, såväl som exempel på hur det är möjligt att uppnå 

ekonomisk lönsamhet i dessa typer av byggnader. Det har även bidragit med exempel på hur 

de arbetssätt som arbetas med inom byggnadsvården även kan vara till nytta för den 

moderna fastighets- och byggbranschen. 

Baserat på analyserna i detta arbete kan man sätta målet för ekonomisk lönsamhet i 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader till minst 10%, även om det med stor säkerhet finns 

fastighetsägare som arbetar mot andra mål. Huvudsakligen skall detta uppnås vid försäljning 

av fastighet vilket därmed beror på byggnadens marknadsvärde, men ekonomisk lönsamhet 

kan även uppnås genom uthyrning av bostäder eller lokaler till hyresgäster. 

För att kunna uppnå denna lönsamhet krävs att det vid arbeten med byggnader såsom 

ombyggnationer e.d. att fastighetsägaren besitter sådan kunskap att värden och lagar kan tas 

i beaktande utan att det påverkar ekonomin i ett projekt. Inför en investering, oavsett om det 

gäller planerat köp av en ny fastighet eller ombyggnation av en befintlig, är det många beslut 

som måste fattas och långa undersökningar och utredningar som skall utföras av 

fastighetsägaren.  Det viktigaste är att skaffa sig tillräcklig information för att kunna fatta ett 

så korrekt beslut som möjligt.  Detta gäller även information och kunskap om 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Inför detta kan fastighetsägaren ta hjälp av antikvarier 

som kan bidra med information om hur man på bästa sätt kan arbeta med, istället för emot, 

de värden en byggnad besitter, men de kan även vara ett stöd vid överklaganden av beslut till 

högre instanser.  

Genom att anlita byggare som besitter kunskap om traditionella hantverksmetoder såväl som 

hur specifika material skall hanteras kan även arbetet förenklas. Det krävs av byggaren att 

praktiskt kunna utföra ett arbete som medför att de kulturhistoriska värdena inte går 

förlorade. Då det är fastighetsägaren som bär det yttersta ansvaret för byggnadens 

kulturhistoriska värden krävs även en god relation och ett gott samarbete mellan 

fastighetsägare och byggare för att tillsammans säkerställa att byggnadens värden vid 

ombyggnationer och förändringar inte går förlorade.  
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Detta examensarbete ger en övergripande bild över hur kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

kan användas för modernt brukande och hur kommersiella fastighetsägare kan 

uppnåekonomisk lönsamhet vid arbete med dessa byggnader. Det finns många fördjupningar 

som kan göras för att vidareutveckla denna teori.  

I detta arbete har endast ett fåtal fall där byggherren har fått rätt vid juridiska 

överprövningar belysts. Ett antal fördjupningar för analys av sådana fall har redan gjorts, 

bland annat av Maria Ros som beskrivits i detta arbete, men dessa typer av fallexempel kan 

analyseras vidare. De skulle till exempel kunna kategoriseras för vilken typ av förändring i en 

byggnad som prövats för i relation till modernt brukande, huruvida byggherren har kunnat 

uppnå en högre ekonomisk lönsamhet efter att ha fått byggrätt eller fall där byggherren själv 

har kunnat använda sig av rättspraxis vid en anmälan till kommunen och fått rätt redan vid 

denna instans.  

Ett annat förlag på fortsatt arbete är att utföra konkreta analyser och fallexempel där 

marknadsvärdet i en byggnad har ökat. Många liknande studier har redan utförts runt om i 

världen, men marknadsvärdet i relation till kulturhistoriska värden anses påverkas av ett 

stort antal parametrar, som beskrevs i kapitel 3.3.4. Respektive av dessa parametrar kan 

analyseras mer noggrant och med större försiktighet för att ta fram konkreta värden för hur 

marknadsvärdet faktiskt ökar.  

I jämförelse kan även studier göras i fall där kommersiella fastighetsägare har valt att 

investera i en kulturhistoriskt värdefull byggnad för modernt användande, hur detta i 

relation till lagar och regler varit möjligt och på vilket sätt denne har uppnått ekonomisk 

lönsamhet. 

I relation till de analyser som utförts i UNESCOs världsarvsstäder i detta arbete har resultatet 

bidragit med information om hur just dessa städer arbetar med tekniska problem i relation 

till kulturhistoriskt värdefulla byggnader på en kommunal såväl som en nationell nivå. Detta 

arbete skulle även kunna vidareutvecklas genom att undersöka ett större antal 

världsarvsstäder såväl som mindre områden, men även hur stadsplaneringen sker inom 

Sveriges gränser och, på samma sätt detta arbetes analys, undersöka hur man på en 

kommunal såväl som nationell nivå arbetar. 
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BILAGA 1: FRÅGOR STÄLLDA TILL FASTIGHETSÄGARE 

 

 Hur väljer ni fastighet att arbeta med? Vilka faktorer påverkar ert val? 

 

 Vilken roll spelar den ekonomiska lönsamheten vid olika beslutsfattanden? Är 

ekonomin den viktigaste parametern eller finns det andra aspekter som påverkar, till 

exempel eget intresse? 

 

 Hur arbetar ni för att på bästa sätt uppnå ni ekonomisk lönsamhet? 

 

 Finns det något specifikt värde ni väljer att utgå från för att försöka nå med den 

ekomiska lönsamheten, exempelvis en viss årlig omkastning e.d.? 

 

 Värderar ni ekonomisk lönsamhet på samma eller olika sätt, beroende på om ni 

arbetar med ombyggnation eller nybyggnation?  

 

 Vad är er syn på kulturhistoriskt värdefulla byggnader och vilka problem kopplar ni 

till dessa byggnader i relation till byggnader som inte besitter några värden? 

 

 Hur ser ert förhållningssätt ut i kulturhistoriskt värdefulla byggnader i relation till 

byggnader som inte besitter några värden?  

 

 Hur har ni vid arbeten med kulturhistoriskt värdefulla byggnader hanterat de värden 

byggnaden besitter? 

 

 Har ni kunnat arbeta på samma sätt och med samma ekonomiska lönsamhet som ni 

gör i byggnader som inte besitter några värden?  

 

 Har ni tagit hjälp, antingen av kommunen eller enskilt, för att ni på bästa sätt skall 

kunna arbeta på ett mer antikvariskt godtagbart sätt? 
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BILAGA 2: FRÅGOR STÄLLDA TILL FASTIGHETSÄGARE VID 

OM- RESPEKTIVE NYBYGGNATION   

 

Ombyggnation 

 Hur länge har ni ägt fastigheten? 

 

 Varför valde ni att investera i 

denna? 

 

 Hur gick era tankegångar inför den 

ombyggnation som nu pågår såväl 

som val av hyresgäst? Varför valde 

ni just dessa?  

 

 Anser ni att typ av hyresgäst eller 

verksamhet påverkar det 

ekonomiska värdet i fastigheten 

som helhet? 

 

 Hur räknar ni uppnå ekonomisk 

lönsamhet genom ombyggnad och 

uthyrning av dessa lokaler? 

 

 Hur stor blir vinsten (i procent) 

mellan kostnad för ombyggnation 

och hyresintäkter? Finns det några 

andra ekonomiska värden som 

spelar roll? Till exempel ökat värde 

vid försäljning, eller större 

attraktivitet i angränsande lokaler? 

Nybyggnation 

 Hur länge har ni ägt fastigheten? 

 

 Varför valde ni att investera i 

denna? 

 

 Vad var era ursprungliga tankar 

och idéer för denna fastighet? 

 

 Varför valde ni att bygga 

bostadsrätter och varför just nu? 

 

 Hur har planeringsprocessen sett 

ut och hur ni gått till väga ur ett 

byggnadstekniskt perspektiv för att 

få ut så högt pris som möjligt vid 

försäljning? 

 

 Hur hög vinst (i procent) förväntar 

ni er få vid försäljning? 
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BILAGA 3: FRÅGOR STÄLLDA TILL 

BEBYGGELSEANTIKVARIE 

 

 Du nämnde vid din föreläsning på Byggnadsvårdens konvent att byggrätten väger 

tyngre än både hänsynskravet, varsamhetskravet och förvanskningskravet i PBL. 

Gäller detta endast i fall som tas upp i domstol, eller är detta något som en byggherre 

kan yttra för redan i ett bygglovsskede? 

 

 Är det då bygglovshandläggare eller antikvarier på kommunal nivå som har det 

yttersta ansvaret? 

 

 Gäller detta även för värden enligt KML (såsom byggnadsminnen) och MB (såsom 

riksintressen)? 

 

 Vid vilka tillfällen ansvarar länsstyrelsen och kommunen tillsammans för utfärdande 

av tillstånd i enlighet med kulturmiljölagen, och i vilka fall sker det endast av 

kommunen? 

 

 Vid överklagande av beslut enligt kulturmiljölagen, hamnar överklagan hos 
byggnadsnämnden eller länsstyrelsen? 
 

 Finns det tillfällen då byggherren kan få rätt utan att behöva överklaga och ta ett fall 

till tingsrätten? 

 

 Du nämnde även att fall som når mark- och miljö överdomstolen hanteras 

annorlunda än de som endast når mark- och miljödomstolen. Hur kan då byggherren 

påverka sitt argument för att på bästa sätt uppnå det resultat som önskas om fallet 

inte når mark- och miljööverdomstolen? 

 

 Vad innebär det att enbart prejudicerande fall tas upp i mark- och 

miljööverdomstolen?  

 

 

 

  



79 

BILAGA 4: FRÅGOR STÄLLDA TILL 

VÄRLDSARVSSAMORDNARE MED FLERA I 

VENEDIG  

 

 How has Venice benefitted from the world heritage status, and if not has it been 

detrimental?  For example, has it led to a gentrification in the city? 

 

 Does UNESCO have their own laws and regulations that need to be coincided with the 

countries own laws and regulations? If so how do you enforce this? 

 

 How do you achieve economical sustainability in relation to culturally significant 

buildings?  

 

 From my experience I´ve learnt that some world heritage cities work mainly with 

economical sustainability at a macro level, rather than in conjunction with micro and 

individual levels. How do you in Venice deal with this?  

 

 How are restrictions, set from laws and regulations, dealt with in regards to 

renovations and changes of buildings, and is there times when these can be 

circumnavigated? 

 

 Do you work with other types of documents or guidelines other than regular laws and 

regulations, for example the Venice-charter or the Amsterdam declaration? 

 

 Do you support private property owners, financially or with information, in the 

restoration process to help them preserve specific values their building consist of? 

 

 Is there follow ups to make sure they follow specific procedures or do they ignore 

restrictions to benefit economically for themselves?  

 

 Do you have sanctions in place if they do break specific laws or other regulations? If 

so how do you enforce these? 
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