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Sammanfattning 
Den här rapporten är framtagen åt Skanska Direkt AB i syfte att finna en 

vägledning för exteriör renovering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i 

Stockholm Stad med fokus på flerbostadshus av folkhemsarkitektur. De 

utmärkande karaktärsdragen för folkhemsarkitekturen har identifierats för att få 

en förståelse vad som är viktigt att bevara och därmed kan förvanskas. Genom 

att undersöka hur Stockholm Stadsmuseum genomför klassificeringar av 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och hur dessa används vid 

bygglovsärenden hos Stockholm Stadsbyggnadskontor gavs en förståelse för 

innebörden av hur en bebyggelses kulturhistoriska värde kan påverka en 

bygglovsansökan. Vidare undersöktes vilka lagar som reglerar kulturhistorisk 

värdefull bebyggelse och ett urval av rättsfall där förvanskning av kulturvärdet 

var avgörande för domslutet analyserades. 

 

Detta har sedan sammanställts i en vägledning och arbetsprocess som förklarar 

hur man bör gå tillväga innan renovering börjar. Det framkommer tydligt att det 

inte finns ett enkelt svar på frågan om vad som är förvanskande vid förändring. 

Däremot identifieras vissa egenskaper som kan vara föremål för förvanskning 

och som bör tas hänsyn till vid planering inför en renovering. Exempel på detta 

är fönstrens utformning, material och färg i fasad och balkongens beklädnad. 

 

 

Nyckelord: Kulturhistorisk klassificering, bygglov, byggnader, Stockholm, 

klassifikation, flerbostadshus, värdering, folkhemsarkitektur.  
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Förord 
Rapporten är ett examensarbete och utgör den sista delen av 

Högskoleingenjörsprogrammet vid Uppsala Universitet. Det är ett arbete som 

omfattar 15 högskolepoäng och Skanska Direkt AB i Älvsjö har bistått med 

handledning under arbetets gång. 

 

Ett stort tack till ämnesgranskare, handledare och de respondenter som har hjälpt 

till med att göra det här arbetet möjligt. 

 

Stockholm, juni 2020 

Erica Persson 
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1 INLEDNING 

Av de ca 2 500 000 flerbostadshus (SCB, 2020) som fanns i Sverige år 2019 byggdes 

ungefär 640 000 mellan år 1941–1960 (SCB, 2020). Den här tidsperioden kallas för 

folkhemstiden och arkitekturen kallas ofta för folkhemsarkitektur. Ungefär 25 % 

av det totala beståndet i Sverige år 2019 var därmed byggnader som byggdes 

under folkhemstiden. Allteftersom nya krav ställs på byggnaderna i form av 

energiförbrukning och nya standarder, samtidigt som och materialens tekniska 

livslängd tar slut står många av de här byggnaderna inför renoveringar. Vid 

renoveringar sker förändringar av byggnadens utseende i olika utsträckning och 

hänsyn behöver tas till bland annat krav i Plan- och bygglagen. 

 

Detta kapitel går igenom rapportens bakgrund, syfte och mål. Tidigare forskning 

behandlas, ett antal viktiga begrepp för rapporten definieras och 

avgränsningarna i rapporten fastställs.   

 

1.1 Bakgrund och syfte 

När en byggnad står inför en förändring behöver man vanligtvis ansöka om ett 

bygglov, denna bygglovsansökan prövas sedan på Stadsbyggnadskontoret enligt 

Plan- och bygglagen och andra lagar. Prövningen görs för att se om den 

planerade förändringen uppfyller alla lagkraven, ett av dessa är bevarandet av 

en bebyggelses kulturvärde. För att underlätta den processen har Stockholm 

Stadsmuseum tagit fram ett klassificeringssystem som verkar som vägledning 

vid bygglovbedömningar och planläggning. I detta kulturhistoriska 

klassificeringssystem graderas kulturhistoriskt värdefulla bebyggelser i tre 

nivåer som illustreras med olika färger: blå, grön och gul där blå är det högsta 

värdet som en bebyggelse kan tilldelas, ned till gul som är den lägsta nivån. En 

bebyggelse som inte bedöms ha något kulturhistoriskt värde får färgen grå och 

de byggnader som ännu inte blivit klassificerade är streckade.  

 

När en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska genomgå en förändring finns en 

skrivelse i Plan- och bygglagens 8 kap. 13§ som säger att byggnaden inte får 

förvanskas, vidare kallat för förvanskningsförbudet. Boverket försöker 

förtydliga begreppet förvanskning i sina byggregler, där det kan utläsas att en 

förvanskning kan vara en åtgärd som förändrar en byggnads karaktärsdrag eller 

som gör att byggnadens eller områdets kulturvärden skadas. 
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Trots detta förtydligande är förvanskning ett fortsatt abstrakt begrepp. Att varje 

bygglovsärende avgörs enskilt om förvanskning förekommer gör att byggherre 

och entreprenör har svårt att förhålla sig till de olika klassningarna och vad de 

egentligen innebär för det dagliga renoveringsarbetet. 

 

Syftet med denna rapport är att utreda hur Stockholms stadsmuseums 

kulturhistoriska klassificering vägs in i bygglovsärenden och skapa en 

uppfattning om vad en grön klassificering innebär för en fastighetsägare eller 

entreprenör när förändringar i fasaden ska genomföras. I rapporten undersöks 

också vilka kännetecken som kan finnas i ett typiskt flerbostadshus med 

folkhemsarkitektur och som därmed skulle kunna utgöra en förvanskning av 

bebyggelsen. 

 

1.2 Mål 

Målet med denna rapport är att skapa en djupare förståelse med fokus på den 

gröna kulturhistoriska klassificeringen, dess tillämpning i bygglovsprocessen 

och vad klassningen medför i praktiken. Från detta skapas en guide med råd och 

vägledning till byggherre och entreprenör när renovering av grönklassificerade 

byggnader ska genomföras. Guiden tar också upp viktiga punkter ur 

folkhemsarkitekturen och som därmed skulle kunna utgöra en förvanskning om 

de förändras och även exempel på tidigare förvanskningar i andra ärenden.  

 

1.2.1 Frågeställningar 

För att kunna uppnå rapportens syfte och nå fram till de mål som ställs är 

utgångspunkten de frågeställningar som listas nedan. 

 

• Vad innebär kulturhistorisk klassificering? 

• Vilka karaktärsdrag definierar typisk folkhemsarkitektur?  

• Hur har förvanskning definierats i tidigare domar? 

• Hur hanteras klassificering och förvanskning vid bygglovsärenden i 

Stockholm? 

 

1.3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning på ämnet har genomförts och ett forskningsprojekt vid 

Chalmers Tekniska Högskola genomfördes mellan 2011–2013. Målet med 

projektet var att hitta strategier för hållbar renovering i folkhemsbyggnader som 

anses vara värdefull bebyggelse ur kulturhistorisk synpunkt. 

Forskningsprojektet, vid namn ”ReBo: Strategier för integrerad hållbar 
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renovering av bostadsbestånd från folkhemsperioden’”, har bland annat skrivit 

en kortrapport för att publicera resultatet av forskningsprojektet. Fokus i 

rapporten är att väga miljöprestanda, energieffektivitet och ekonomi mot 

kulturhistoriska, arkitektoniska och sociala värden när beslut fattas vid 

renovering och ändring. Forskningsgruppen har genomfört ett antal fallstudier i 

Göteborg och dessutom tagit fram en modell för beslutsunderlag vid namn ReBo-

modellen som hjälp för att ta välgrundade beslut under tidig renoveringsprocess 

(Thuvander & Femenías, 2014). Denna rapport ger en bra grund för arbete med 

inneboende värden i folkhemsarkitekturen. Modellen fokuserar dock på tidigt 

renoveringsskede vid upplägg och planering och det är ofta innan entreprenör 

kontaktas.  

 

Det finns rapporter som fokuserar på renovering och energibesparing. Ett 

exempel är en rapport som fokuserar på hur eventuella energibesparande 

åtgärder kan hanteras i kulturhistoriskt intressanta byggnader (Ståhl, Lundh, & 

Ylmén, 2011). En rapport från 2008 går igenom en enkel arbetsmetodik för att 

välja lämpliga åtgärder för energieffektivisering i äldre kulturhistoriskt 

intressanta byggnader (Changeworks, 2008). Båda dessa rapporter fokuserar på 

kulturhistoriska byggnader men fokuset ligger på äldre byggnader än 

folkhemmet. 

 

Det finns en forskningsartikel som undersöker och identifierar olika attribut i 

efterkrigstidens bostäder i Amsterdam och hur uttrycket påverkas vid 

renovering. Rapporten har genomfört intervjuer med experter som har 

identifierat värden i byggnaderna ur kulturarvssynpunkt. De har bedömt 

bevarandevärdet i nivåer från värden som bör bevaras till största möjliga mån, 

till värden som är positiva men som kan vara acceptabla förluster under visa 

omständigheter samt attribut som drar ned byggnadens värde. Det framkommer 

att bevarandet av byggnadernas konfiguration är viktigt att bevara, tillsammans 

med balkongerna och grönytorna (Havinga, Colenbrander, & Schellen, 2019). 

Denna rapport kan ge en bild över hur olika delar av byggnationen spelar in i 

värdeskapandet av bebyggelse trots att den inte helt motsvarar alla kvaliteter 

som kan finnas i svenska folkhemsarkitekturen. 

 

1.4 Centrala begrepp 

Folkhemsarkitektur 

En arkitekturstil som kom till på 1940-talets senare del och varade in på 1950-

talet. Mer om folkhemmets arkitektur och dess karaktärsdrag kan läsas i kap. 3. 
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Kulturhistorisk klassificering 

En märkning som görs av Stockholm Stadsmuseum, bedömningar görs av en 

bebyggelse och dess värde ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och 

konstnärlig synpunkt. Klassificeringarna används av bland annat 

Stadsbyggnadskontoret för vägledning vid detaljplan- och bygglovsarbete, 

ytterligare information kan läsas i kap. 7. 

 

Kulturvärden 

En benämning för vad som bedöms vara värdefullt ur kulturhistoriskt, estetiskt 

och socialt perspektiv i den fysiska miljön. Boverkets byggregler, BBR definierar 

kulturvärden i avsnitt 1:6 som byggnadens byggnadstekniska, historiska, 

kulturhistoriska, miljömässiga, konstnärliga och arkitektoniska värden.  

 

Karaktärsdrag 

Karaktärsdrag i bebyggelse är de element i bebyggelsen som är tidstypiska för 

en viss byggnadsstil. Exempel de definierande karaktärsdragen för 

folkhemsarkitekturen beskrivs i kap. 7.  

 

Lamellhus 

Också kallade för smalhus, är en form av flerbostadshus som består av en lång 

byggnad med två eller fler trapphus.  

 

Flerbostadshus 

Ett flerbostadshus är en byggnad för bostäder som innehåller tre eller fler 

lägenheter.  

 

1.5 Avgränsningar 

Den här rapporten behandlar endast ändringar vid renovering av fasad och övrig 

exteriör i bebyggelse av folkhemsarkitektur. Rapporten berör kulturhistoriskt 

klassificerad bebyggelse i Stockholm stad, och fokus ligger på den grönklassade 

bebyggelsen även om resterande klassificeringar också berörs. Ingen inre 

förändring av byggnader undersöks eftersom många förändringar inuti husen 

inte är bygglovspliktiga och det gör dem svåra att kontrollera. Inte heller går den 

in på kostnadsaspekter av bygglov och vite vid uteblivet sådant men hänsyn tas 

till att det kan förekomma.
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2 METOD 

Detta kapitel behandlar de olika metodvalen som har gjorts. Första avsnittet går 

kortfattat igenom grunden till metodvalen och vilka metoder som använts. De 

efterföljande avsnitten går igenom de olika metoderna lite mer ingående och 

kapitlet avslutas med en diskussion kring de olika metodvalen. 

 

2.1 Metodval 

Från rapportens frågeställningar ansågs ett antal kvalitativa intervjuer vara ett 

lämpligt tillvägagångssätt för att få en kunskap om de olika processerna som de 

olika myndigheterna arbetar efter. En stor del av arbetet bestod av 

faktainsamling från litteratur och myndigheter, dels för att identifiera olika 

karaktärsdrag i folkhemmets arkitektur, dels för att hitta domar där 

förvanskning har bedömts förekomma, dels för att få en förståelse för de lagar 

och regler som reglerar byggande och planering av byggande.  

 

2.2 Intervjuer 

För att få en uppfattning över hur de olika processerna går till hos de olika 

myndigheterna genomförs kvalitativa intervjuer med Stockholms Stadsmuseum 

och Stockholms Stadsbyggnadskontor. Intervjuerna byggdes upp som 

semistrukturella intervjuer i enlighet med litteratur från Säfsten och Gustavsson. 

Ett antal teman identifieras som härrör till rapportens syfte och frågeställningar 

och en intervjuguide förberedes. Båda intervjuerna spelades in, transkriberades 

och materialet finns i författarens ägo (Säfsten & Gustavsson, 2019).   

                 

Genom att utforma intervjuer som semistrukturella ges en viss öppenhet i 

intervjuerna.  Frågorna som ställs fokuseras på det processuella och reglerade 

arbetet snarare än den personliga upplevelsen varför det också bedöms vara 

tillräckligt med en intervjuperson från varje myndighet.  

 

2.3 Litteraturstudie 

För att få en fingervisning av vad som kan vara förvanskande har ett urval av 

vägledande domar av bygglovsärenden som avgjorts i Mark- och 

Miljööverdomstolen analyserats. Urvalet, som bestod av sju domslut, gjordes 

från domar som berörde exteriöra åtgärder av bebyggelse som bedömts som 

särskilt värdefull. Urvalet fokuserades för att få en viss spridning över vilken typ 

av åtgärd de berörde och för att täcka flera olika typer av tänkbara 

renoveringsåtgärder. Genom att se på historiska domar fås en förståelse för hur 
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en bedömning görs och vad som kan anses förvanskande i syfte att försöka ringa 

in när en förvanskning sker. För att kunna identifiera vilka aspekter som är 

viktiga för folkhemsarkitekturen studerades litteratur som publicerats om 

folkhemmets byggande i Sverige. Den huvudsakliga litteraturen som användes 

var ”Folkhemmets byggande” av Eva Rudberg, ”Att bygga ett land – 1900-talets 

svenska arkitektur” från Svenska byggforskningsrådet samt ”Så byggdes husen” 

av Björk, Kallstenius & Reppen. Genom att finna de karaktärsdrag som är viktiga 

från just folkhemmet kan domarna om förvanskningsförbud delvis tolkas och 

appliceras till arkitekturen och därmed ge tydligare riktlinjer till en entreprenör 

att förhålla sig till.  

 

Litteraturstudien om kulturhistorisk klassning och bygglovshandläggning 

inhämtades från myndigheternas webbsidor och kompletterades sedan med 

ovan nämnda intervjuer. Dessutom undersöktes vilka lagar som är applicerbara 

i fall av kulturhistoriskt intressant bebyggelse.  

 

De illustrationer och bilder som finns i rapporten är inhämtade från platsbesök i 

Stockholms förorter och tillhör författaren om inte annat anges. 

 

2.4 Diskussion av metodval och utförande 

På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer behövde intervjuerna 

utföras via telefon och därmed förlorades en viktig aspekt i intervjuprocessen, att 

kunna se respondenten och kunna reagera på den icke verbala 

kommunikationen.  

 

De domar som tas upp i denna rapport rör inte byggnader med någon uttalad 

klassificering avseende kulturvärden. Fallen är inte heller lokaliserade till 

Stockholmsområdet. De har dock bedömts som särskilt värdefulla byggnader 

och därmed omfattas de av förvanskningsförbudet. Därför är dessa domar 

fortfarande relevanta som jämförelse, eftersom de grönklassificerade 

byggnaderna, tillsammans med de blåklassade, är utpekade som särskilt 

värdefulla. En problematik med att göra urvalet på det här sättet är att vissa av 

de analyserade byggnaderna skulle kunna klassas som blå, men det är ingenting 

som går att besvara. Storleken på urvalet gör att ingenting kan statistiskt 

säkerställas genom att analysera dem, men eftersom avgöranden alltid kommer 

att avgöras från fall till fall och alla byggnader har olika kvaliteter skulle ett större 

urval troligtvis inte tillföra den tillförlitligheten ändå.  Det finns ett undantag av 

dessa fall som inte gäller en särskilt värdefull byggnad. Det är fallet som hanterar 

bygglov för fönster i en byggnad från 1920-talet (avsnitt 6.3, 1 st.). Här avgörs 
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inte själva bygglovsärendet och inget utpekande görs att det är en särskilt 

värdefull bebyggelse. Dock är byggnaden från 1920-talet och i domen beskrivs 

det som tidstypiskt och som det går att läsa i avsnitt 4.1.3 är det troligt att 

byggnaden kommer att bedömas som särskilt värdefull på grund av 

byggnadsåret. Ärendet bedömer ifall ett fönsterbyte behöver bygglov och ger en 

bra överblick över vad för förändringar som kan analyseras i ett bygglovsärende 

trots att det inte är en byggnad som har blivit rubricerad som en särskilt värdefull 

byggnad. 

 

Litteraturen på ämnet folkhemsarkitektur var begränsad och flertalet av 

böckerna hänvisade tillbaka till varandra vilket gjorde identifiering av 

originalkällan svår. Dock gjordes bedömningen att litteraturen var tillförlitlig 

eftersom författaren av två av böckerna, ”Folkhemmets byggande” och avsnittet 

om folkhemmet i ”Att bygga ett land”, är en forskare vid Stockholms Arkitektur- 

och designcentrum. Den tredje boken, ”Så byggdes husen” har använts som 

kurslitteratur i åk 1 på byggprogrammet vid Uppsala Universitet och därmed 

faktakontrollerats i samband med införande i kursplan. 

 

En del av resultatet, det som framkommit i intervjuer och vid analys av domar, 

behövs för att ge en bakgrund till ämnet och därför vävs det ihop med den övriga 

bakgrunden i kap 5, kap 6 och kap 7.   
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3 FOLKEMMETS ARKTITEKTUR OCH BYGGTEKNIK 

Under 1940-talets mitt, efter det andra världskriget, började den arkitekturstil 

som kallas för folkhemsarkitektur att etableras i Sverige. Det var ett försök att 

bygga bort den trångboddhet som rådde och att alla människor skulle bo bra, 

oavsett social status (Rudberg, 1992).  

 

3.1 Arkitektur i folkhemmet 

Bostäderna utformades efter tidens ideal och flera karaktärsdrag ur folkhemmets 

arkitektur kan urskiljas. Nedan listas det arkitektoniska uttrycken ur 

folkhemmets exteriör och bebyggelsens planering runt grönområden. 

 

3.1.1 Stadens utformning under folkhemstiden 

I byggandet av flerbostadshus under 1940-talet byggdes lamellhus med 2–3 

våningar och lades antingen i rät vinkel mot varandra eller parallellt med 

varandra. Under 1950-talet så började husen istället läggas kring större gårdar 

för att inkorporera naturen i området (Björk, Kallstenius, & Reppen, 2016). 

 

3.1.2 Fasadens utseende i folkhemmet 

Fasaderna från denna era har en rikare färg än tidigare och vanliga fasadfärger 

kunde vara grönt, rött och ockra. Materialverkan, de egenskaper hos ett material 

som avgör hur det uppfattas, blev tydligare än tidigare och spritputs användes 

Figur 3.1 Lamellhus i folkhemsarkitektur beläget i Häggvik, Sollentuna. 
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ofta på grund av dess robusta uttryck och dess hållbara egenskaper mot väder 

och frost. Figur 3.1 visar ett lamellhus i Häggvik som har den typiska 

spritputsade fasaden och även den tidstypiska färgen, ockra. Långa huskroppar 

kunde också delas av med ljusa putsband och målas i olika färger för att få mer 

variation i bebyggelsen och ge intrycket av flera olika hus, detta illustreras tydligt 

i Figur 3.2 . En och samma huskropp kunde även delas upp med olika färgfält för 

att skapa ett mönster i fasaden. Vita knutar i slätputs blev också vanligt i 

flerbostadshusen (Rudberg, 1992). Utöver putsen var även oputsat tegel ett 

vanligt fasadmaterial under 1940- och 1950-talet (Bjerking, 1978). 

 

 
Figur 3.2 Lamellhusbyggnad i folkhemsarkitektur i Rotsunda, Stockholm 

 

3.1.3 Fönstrens utseende i folkhemmet 

Fönstren under denna tid gick från funktionalismens långa fönsterband till 

mindre, enskilda fönster som markerades med en ljus slätputsomfattning 

(Rudberg, 1998). I Figur 3.3 kan man se de typiska ljusa fönsteromfattningarna 

som omger fönstren.  

 
Figur 3.3 Tvåluftsfönster med ljus slätputs 
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De fönster som monterades under 1940-talet var ofta en- eller tvåluftsfönster, 

antingen med eller utan asymmetrisk spröjs. De symmetriska bågarna övergick 

under 1950-talet alltmer till fönster med olika stora bågar. Begreppsförklaring 

för fönstrets olika delar kan ses i Figur 3.4.  

Fönstren monterades något indragna i fasaden (Stockholms Stadsmuseum, 2017) 

och på 1940-talet var de kopplade samt att de nu började bli inåtgående (Björk, 

Kallstenius, & Reppen, 2016). Trapphusen försågs ofta med fransk balkong eller 

så kunde det monteras fönster med fler än fyra hörn (Stockholms Stadsmuseum, 

2017). Den tidstypiska aspekten med fransk balkong i trapphuset går att se i Figur 

3.1.  

3.1.4 Balkongernas utseende i folkhemmet 

Under 1940-talets krigsår var balkongerna små och utanpåliggande, de var ofta 

rätvinkliga med en sinusformad plåt. Senare i slutet av 1940-talet och in på 1950-

talet började arkitekturen att varieras (Stockholms Stadsmusuem, 2017). 

Balkonger var under den här tiden ett viktigt verktyg för att få en variation i 

fasaderna. Indragna balkonger blev vanligare och bidrog till en estetisk effekt 

(Rudberg, 1992) och dessutom erbjöd de ett väderskydd som blev mer 

användbart när husen blev högre. Smidesjärn var under denna tid en självklar 

bas för räcket och den kunde vara gjorda i dekorativa mönster, även en 

genombruten del i plåten blev vanlig under denna tid. (Stockholms 

Stadsmusuem, 2017) Smidesjärnet fästes under denna tid i framkanten av 

balkongplattan (Björk, Kallstenius, & Reppen, 2016) och den sinusformade plåten 

fortsatte att dominera fram till senare delen av 1950-talet då den delvis började 

bli utbytt av eternit och betongskivor (Stockholms Stadsmusuem, 2017). I Figur 

3.5 syns två olika typer av balkonger, både en indragen balkong och en liten 

Figur 3.4 Fönstrets olika delar.  
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balkong som är utanpåliggande. Materialet är en sinusformad plåt som är 

genombruten där smidesjärnet går att se.  

3.1.5 Entréporternas utseende i folkhemmet 

Folkhemmets arkitektur var ofta väldigt sparsmakad. Det gjorde att portarna på 

1940- och 1950-talets byggnader var ett av få element i fasaden som var 

dekorativa. Dörrarna var ofta helglasade eller glasade i övre halvan av dörren 

och belysningen placerad över eller vid sidan av dörren var viktig. Dörrarna 

under denna tid var ofta enkeldörrar men även pardörrar förekom i både 

symmetrisk och asymmetrisk form. (Stockholms Stadsmuseum, 2017).  

 

3.1.6 Takets utseende i folkhemmet 

Taken under folkhemsarkitekturens tid gick från funktionalismens flacka och 

släta tak till brutna och valmade tak i tegel eller sadeltak som det går att se i Figur 

3.5. Utöver att få ett nytt uttryck på byggnaderna gjorde sluttningen i taket också 

att snö och regn inte fastnade på taket och gjorde taken mer hållbara. Takfoten 

markerades också ofta under folkhemstiden, se Figur 3.6 (Rudberg, 1992).  

 

 

  

Figur 3.5 Typiska balkonger för folkhemsarkitekturen.  

Figur 3.6 Avskiljande putsband på långt 
lamellhus och markerad takfot i Rotsunda, 
Stockholm 
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3.2 Byggtekniker i folkhemmet 

Det var under 1940- och 1950-talet som man inledde ett mer industrialiserat 

byggande (Rudberg, 1992). Grävmaskiner och större bygghissar kom redan 

under 1930-talet men trots detta fortsatte manskraft att vara en stor del av 

materialtransporten. När kriget tog slut 1945 började en snabb utveckling på 

byggarbetsplatserna där maskiner tog en allt större plats och gjorde 

materialtransporterna mer effektiva. Materialet började komma prefabricerat till 

arbetsplatserna och det blev en tydlig ökning i husbyggandet vilket gjorde att 

material och arbetskraft blev en bristvara och nya byggmetoder behövdes 

(Bjerking, 1978). 

 

3.2.1 Stommens uppbyggnad 

I början av 1940-talet byggdes flerbostadshusen i sten med en stomme av 

gasbetong, tegel, betongblock eller betong. Gasbetonghusen kom till vid 1930-

talets början och fortsatte att användas även under 1940- och 1950-talet. 

Ytterväggarna murades med gasbetongblock med en tjocklek på 25–30 cm. Över 

fönsteröppningarna lades armerade balkar av betong medan innerväggarna 

murades i tegel eller betongblock. Efter 1950 förändrades murningstekniken, 

blocken gjordes slätare och till följd av det kunde blocken limmas ihop istället för 

att fogas med murbruk. För att konkurrera med gasbetonghusen kom tegelhusen 

runt 1940-talet. Byggnaderna bestod då av en bärande ytterväggsstomme i tegel 

och byggdes frekvent fram till 1960-talet då det huvudsakligen övergick till att 

användas som fasadbeklädnad på grund av materialets estetiska och 

klimatskyddande egenskaper.  

 

Från 1940-talet byggdes också betongblockhus, betongblock användes redan 

tidigare till bland annat grundmurar men till följd av materialbrist började det 

nu användas i ytterväggar där betonghålblock murades i bruk. Den sista typen 

av hus, betonghus kom på slutet av 1930-talet. Den här typen av hus möjliggjorde 

bjälklag med stora spännvidder utan för stora nedböjningar genom att bjälklagen 

spändes in i betongväggarna. Ytterväggarna var bärande fram till mitten av 1960-

talet och bestod av platsgjuten armerad betong och värmeisoleringen gjöts in på 

utsidan. Värmeisoleringen var av gasbetong och den användes också till 

fönsterbröstningar eftersom det var svårt att fylla ut partierna under 

öppningarna (Bjerking, 1978). 
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3.2.2 Fasadens uppbyggnad 

Fasaden, det utvändiga ytskiktet, är byggnadens klimatskydd. Det är också det 

synliga skiktet och behöver därför också vara estetiskt tilltalande för 

omgivningen. I folkhemmets arkitektur är fasaden främst puts men även tegel 

förekom under denna tid. Under början av 1940- och 1950-talet användes mest 

kalkbruk i putsen men allt eftersom började cement också blandas in i bruket. 

Detta användes särskilt i bruket för grundning, eftersom putsskiktet då fick en 

bättre vidhäftning på underlaget. På 50-talet blev det vanligare med 

kalkcementbruk, vanligt var att grundputsen hade en starkare cementblandning 

än den puts som lades på ytan. På byggnader med stomme av betong så lades ett 

tunt lager av rent cementbruk på underlaget (Bjerking, 1978). 
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PLANERING OCH 

BYGGANDE 

Detta kapitel går igenom de olika lagar, förordningar och regler som reglerar hur 

byggnation styrs och bevaras. Det täcker även de instrument som används för att 

styra bebyggelsen: översiktsplaner och detaljplaner. 

  

4.1 Lagar och regler som reglerar byggnation och renovering 

Nedan följer en genomgång av de relevanta paragrafer som styr handläggningen 

av bygglov vid prövningar gällande bebyggelse som är kulturhistoriskt 

värdefull. 

 

4.1.1 Plan- och bygglagen  

Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) är lagen som reglerar byggande och 

planläggning av mark och vatten som beskrivs i 1 kap. 1§. De lagparagrafer som 

främst styr utformning av bebyggelse i kulturhistoriska sammanhang ur PBL 

synpunkt gås igenom nedan. De hänvisade paragraferna tillhör PBL om inget 

annat anges. 

 

2 kap. 1§ säger att ärenden som prövas enligt denna lag ska ta hänsyn till både de 

enskilda och de allmänna intressena. Vad som utgör ett allmänt intresse regleras 

i 2 kap. 3§ som kulturaspekter och naturaspekter, 2 kap. 2§ som hänvisar till god 

hushållning av marken enligt 3–4 kap. 1-8§§ i Miljöbalken, MB och 2 kap. 10§ som 

säger att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB är av allmänt intresse. Även 2 kap. 

6§ är beaktat som ett allmänt intresse och paragrafen anger att den bebyggelse 

som uppförs ska passa in i omgivningen, oavsett om de är bygglovspliktiga eller 

ej och det ska vara passande för stads- och landskapsbilden, natur- och 

kulturvärdena på platsen. Det står även i tredje stycket att ändringar ska utföras 

varsamt för att bevara och respektera befintliga karaktärsdrag och att områdets 

historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas.  

 

På bebyggelse som redan är uppförd och ska underhållas eller som ska vara 

föremål för en förändring finns kraven i 8 kap. 8 kap. 14§ säger att byggnaden ska 

underhållas på ett sådant sätt att dess egenskaper bevaras och anpassas till 

omgivningens karaktär och det kulturhistoriska värdet. Om det är en byggnad 

som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 

konstnärlig synpunkt ska underhållet anpassas på ett sådant sätt att de särskilda 

värdena bevaras. 
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Vid förändring och förflyttning av en byggnad finns också krav på varsamhet 

och att hänsyn ska tas till byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, 

miljömässiga och konstnärliga värden. Det brukar refereras till som 

varsamhetskravet och finns skrivet i 8 kap. 17§. Samtidigt meddelar 8 kap. 18§ att 

byggnader som är bygglovspliktiga utifrån föreskrifter också omfattas av samma 

varsamhetskrav. 

 

Lagens 8 kap. 13§ säger att det är förbjudet att förvanska en byggnad som är 

särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 

synpunkt. Det är vad som kallas för förvanskningsförbudet. Det är enbart 

befintlig bebyggelse som omfattas av förvanskningsförbud, vid nybyggnation är 

det istället 2 kap. 6§ 3 st. som byggnationen prövas mot. 

 

4.1.2 Plan- och byggförordningen  

Plan- och byggförordningen, PBF (SFS 2011:78) är en förordning som meddelats 

med stöd av PBL. En förordning kan göra förtydliganden och precisioner av 

lagtext, eller reglera vissa bestämmelser som inte behöver regleras i lag 

(Boverket, 2019). Hänvisade paragrafer tillhör PBF om inget annat anges. 

 

I PBF finns mer detaljerade bestämmelser och den går ofta in på specialfall av 

bebyggelse. Förvanskningsförbudet nämns vid ett flertal fall i PBF som en 

omständighet där ytterligare försiktighet krävs. Exempel på detta är det 6 kap. 

2–3§§ samt 6 kap. 3a§ för uppförande av skyltar och anordningar som kan tillåtas 

i vanliga fall men som inte tillåts i områden eller i anslutning till bebyggelse som 

omfattas av 8 kap. 13§ PBL. Förordningen går också in mer i detalj på vilka 

åtgärder som inte kräver bygglov men som är anmälningspliktiga. Även här kan 

särskilt värdefulla områden utgöra att ett undantag och fortfarande vara 

bygglovspliktiga. Även åtgärder som vanligtvis inte behöver anmälas kan 

påverkas. Exempelvis 6 kap. 6§ 8b säger att en altan som inte är bygglovspliktig 

inte heller behöver anmälas. Om altanen är inom ett område eller nära en 

byggnad om omfattas av förvanskningsförbudet behövs däremot en anmälan.  

 

4.1.3 Boverkets byggregler  

Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) har allmänna råd och föreskrifter till PBL 

och PBF som står skrivet i avsnitt 1:1 Allmänt. Det är BBR som reglerar de lägsta 

kraven som en byggnad måste uppfylla. Allmänna råd är en rekommendation 

som är till för att tolka en lag eller en förordning och ge en vägledning över hur 

en bindande regel ska uppfyllas. En föreskrift är en ytterligare precisering av en 
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regel (Boverket, 2019). Bland annat kan man hitta råd över hur varsamhetskravet 

och förvanskningsförbudet ska tolkas.  

 

I avsnitt 1:2211 ges ett allmänt råd över vad som är en varsam åtgärd: En varsam 

åtgärd respekterar byggnadens karaktär. Detaljer som är väsentliga för 

byggnadens karaktär bör bevaras. Även proportioner, materialval och 

färgsättning ska respekteras. Det härleds tillbaka till varsamhetskravet i 8 kap. 

17§ PBL och gäller för alla byggnader som ska förändras.  

 

Avsnitt 1:2212 är ett allmänt råd över hur det så kallade förvanskningsförbudet 

och hur tolkning av förbudet ska göras: 

 

Allmänt råd 

Vid prövning av om en åtgärd medför en förvanskning bör det klarläggas 

om åtgärden förändrar byggnadens karaktärsdrag eller skadar någon av de 

egenskaper som sammantaget ligger till grund för byggnadens eller 

områdets kulturvärden. 

 

Vidare specificerar BBR i avsnitt 1:2213 vad som utgör en värdefull byggnad och 

därmed bör omfattas av förvanskningsförbudet 8 kap. 13§. Skrivelsen säger att 

det kan vara en byggnad eller ett bebyggelseområde som har särskilda värden i 

sig eller om den är en del av en särskilt värdefull bebyggelsemiljö. En värdefull 

byggnad ska belysa ett visst förhållande eller i sitt sammanhang ha få 

motsvarigheter som kan belysa samma förhållande. Det finns många 

anledningar till att en byggnad kan anses som särskilt värdefull. Anledningar 

kan vara att: 

 

- En byggnad tydliggör tidigare samhällsförhållanden eller 

samhällsutveckling.  

- En byggnad består av äldre material eller har en byggteknik som kan vara 

en källa till kunskap.  

- En byggnad har estetiska kvaliteter eller har en hög ambitionsnivå för 

arkitektonisk gestaltning. 

- En byggnad är högt värderad i lokala sammanhang. 

 

Byggnader uppförda före 1920-talet och som har en huvudsaklig karaktär 

bevarad antas ofta uppfylla någon av kriterierna för en särskilt värdefull 

byggnad. 
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4.1.4 Ytterligare lagar som rör bebyggelse 

Utöver de tidigare nämnda lagar och förordningar finns andra typer av lagar som 

reglerar kulturmiljön. Det finns Kulturmiljölagen, KML (SFS 1988:950), som 

innehåller bestämmelser för att skydda och vårda kulturmiljön. Denna lag har 

bestämmelser om fornminnen, byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen samt 

kulturföremål. 

 

En annan lagtext som kan tillämpas när det handlar om kulturmiljöer är 

Miljöbalken, MB (SFS 1998:808). Här kan Riksantikvarieämbetet, RAÄ, peka ut 

särskilda områden som är av riksintresse ur natur- och kultursynpunkt enligt 3 

kap. 6§ och 4 kap. 1–8§§ MB (Riksantikvarieämbetet, 2020).  

 

4.2 Arbete med planering av byggande 

Kommuner kan använda sig av flera olika instrument för att reglera byggnation 

och markanvändning. Det finns detaljplaner, översiktsplaner samt 

områdesbestämmelser och de regleras i Plan- och bygglagen. Avsnitten nedan 

går mer detaljerat igenom de olika instrumenten och vilken roll de spelar. 

 

4.2.1 Översiktsplan 

Översiktsplanen är kommuntäckande (3 kap. 1§, PBL) och anger inriktningen för 

kommunens långsiktiga utveckling. Planen redovisar grunddragen för 

användningen av mark- och vattenområden och ska användas som vägledning 

inom fysisk planering såsom användning, utveckling och bevarande av befintlig 

bebyggelse samt mark- och vattenområden. En översiktsplan är inte juridiskt 

bindande (3 kap. 2–3§§, PBL). Annat som också redovisas i översiktsplanen är de 

riksintressen som finns enligt Miljöbalken och hur kommunen planerar att 

tillgodose de allmänna intressena i sina beslut om mark- och vattenanvändning 

(3 kap. 4§, PBL).  

 

4.2.2 Detaljplan och områdesbestämmelser 

Detaljplaner är ett juridiskt bindande dokument (4 kap. §, PBL) som reglerar 

byggnation och markanvändning. Med detaljplanen prövas lämpligheten för ett 

område och dess utformning regleras (4 kap. 2§, PBL). Bland annat får 

kommunen märka områden som särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig eller konstnärlig synpunkt och ange hur de ska skyddas (4 kap, 8§, 

PBL). En detaljplan kan också reglera omfattningen av en bebyggelse och vilken 

användning som en byggnad ska ha (4 kap. 11§, PBL). Om en detaljplan avviker 
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från översiktsplanen behöver en anledning anges och vad det är för avvikelse (4 

kap. 33§, PBL). 

 

Även placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter regleras 

i detaljplan. Preciserade krav på hur en byggnad ska följa varsamhetskraven som 

står i 2 kap. 6§ 3 st. och 8 kap. 17–18§§ kan bestämmas och även peka ut vilka 

byggnader som omfattas av förvanskningsförbudet i 8kap. 13§ och besluta om 

skydd för platser som avses i 2 kap. 6 § 3st. och 8 kap. 13§ (4 kap. 16§, PBL). 

 

De metoder som en kommun använder för att märka ut en värdefull bebyggelse 

i detaljplan är idag q#. Det är en egenskapsbestämmelse och också en så kallad 

skyddsbestämmelse som används för att märka ut skydd för kulturvärden i 

befintlig bebyggelse. Det kan gälla både interiör och exteriör och allt från 

utformning och material till teknik och underhåll. Bestämmelsen bör även 

kompletteras med en precisering av vad det är som ska skyddas. Om en fastighet 

är märkt med q# i detaljplan kan fastighetsägaren ha rätt till ersättning om det 

avsevärt försvårar och kostnadskrävande åtgärder krävs (4 kap. 42§, PBL).  Det 

finns även möjlighet att märka ett område med k#, det är egenskapsbestämmelse 

och enligt BBR avsnitt 7.12 är det en varsamhetsbestämmelse som reglerar vilka 

karaktärsdrag och värden som varsamheten ska inriktas på hos bebyggelsen. 

Båda de här bestämmelserna är bestämmelser för kvartersmark. Kommunerna 

kan även märka ut kulturskydd på en allmän plats med q-skydd#. Denna 

bestämmelse säger att området ska behålla sin ursprungliga utformning. Alla 

märkningar som finns i detaljplan och som tidigare har funnit finns att läsa i 

Boverkets Planbestämmelsekatalog där bestämmelser som Boverket och 

liknande myndigheter har rekommenderat (Boverket, 2018). 

 

Genom åren har bestämmelser i detaljplan regleras på olika sätt och skydd av 

bebyggelsen har kommit i olika format. Ett område kunde tidigare märkas som 

Q, det var en användningsbestämmelse som användes fram till 2012 som innebar 

att användningen av bebyggelsen ska anpassas till kulturvärden i bebyggelsen 

(Boverket, 2018). Figur 4.1visar ett exempel på hur en detaljplan kan utformas 

och vad som regleras. Detta är en detaljplan från 1984 som visar en stadsdel på 

Östermalm, Stockholm. Här kan den Q-bestämmelse ses som inte längre används 

i nya detaljplaner. Det kan även förekomma andra typer av bestämmelser i 

detaljplan och på boverkets hemsida finns en katalog, planbestämmelse-

katalogen, som beskriver de olika bestämmelserna från 1949 fram till idag. 

Eftersom planer ska tolkas enligt de regler som gällde när planen togs fram kan 

detta verktyg användas för att förstå vad som är tillåtet  (Boverket, 2020).  
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Om det är ett område som inte omfattas av en detaljplan kan kommunen i vissa 

fall istället anta områdesbestämmelser (4 kap. 41§, PBL). En 

områdesbestämmelse får endast reglera grunddragen för användning om det 

behövs för att säkerställa översiktsplanen. Till skillnad får detaljplanen får 

områdesbestämmelser endast reglera höjd vid särskilda fall. Även i 

områdesbestämmelser får kommunen meddela skydd för områden som är 

särskilt värdefulla enligt 2 kap. 6§ 3st. och 8 kap. 13§ (4 kap. 42§, PBL). 

 

Figur 4.1 Detaljplan för del av Östermalm fr. 1984, diarienummer: PI 6990  (Stockholm Stad, u.d.) 
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5 BYGGLOVSPROCESSEN I STOCKHOLM 

För att genomföra en förändring på en byggnad krävs det vanligtvis ett bygglov, 

detta regleras i PBL. Huvudsakligen krävs det ett bygglov vid tillbyggnader, 

nybyggnader och en väsentlig förändring av byggnadens ändamål. Dessutom 

kan andra förändringar av en byggnads utseende vara föremål för ett bygglov. 

Från dessa regler finns det vissa undantag för mindre byggnader och det finns 

även en minskad eller utökad bygglovsplikt som kan beslutas i detaljplan 

(Boverket, 2018). 

 

Om en byggnad är placerad inom ett detaljplanerat område krävs det ett bygglov 

för att ändra en byggnads utseende, också kallad fasadändring. Åtgärder som 

kan utgöra en fasadändring kan exempelvis vara en ändring av fasadens färg, 

byte av fasadbeklädnad, byte av täckningsmaterial eller om det yttre utseendet 

påverkas avsevärt på annat sätt enligt PBL 9 kap. 2§ 3c. Det kan även krävas 

bygglov för byte av fasad- och takmaterial i samma material om byggnaden är 

eller ligger i ett område som är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistoriskt, 

miljömässig eller konstnärlig synpunkt och omfattas av 8 kap. 13§ PBL (Boverket, 

2018). 

 

Syftet med bygglov är att pröva att åtgärden uppfyller alla krav som ställs via 

lagtexter, detaljplaner och områdesbestämmelser. Processen skiljer sig beroende 

på om byggnaden ligger i detaljplanerat område eller ej och kan även skilja 

mellan olika kommuner. I detaljplanerat område ser man exempelvis på om den 

överensstämmer med planen, utformningen på åtgärden, hur ändringen 

påverkar omgivningen och att byggnaden inte förvanskas om bebyggelsen är 

särskilt värdefull (Boverket, 2019). 9 kap. 30§ i PBL säger att bygglov ska beviljas 

i ett detaljplanerat område om den inte strider mot detaljplan och bland annat 

uppfyller det krav som följer av 8 kap. 13§ PBL. 

 

5.1 Hantering av kulturvärden i bygglovsprocessen 

Vid prövning om en förvanskning sker av en byggnad ser handläggaren vid 

Stockholms Stadsbyggnadskontor till flertalet olika aspekter. Finns 

utformningskrav utmärkt i detaljplanen och om detaljplanen anger några 

skyddsbestämmelser är det en aspekt som är juridiskt bindande och ett konkret 

förbud mot förvanskning. I de fallen kan det också stå beskrivet i planen vad som 

innebär en förvanskning. Om området är utmärkt som ett riksintresse, som 

exempelvis Stockholms innerstad, tas det hänsyn till det också 

(Bygglovsrådgivningen, 2020). 
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I fall där det inte finns juridiska restriktioner i detaljplan av vad som utgör en 

förvanskning använder man sig ofta av Stockholm Stadsmuseums 

kulturhistoriska klassificering som vägledning och gör en bedömning av det 

enskilda fallet. Där Stadsmuseets har gjort en kulturhistorisk klassificering som 

är grön eller blå gäller förvanskningsförbud för bebyggelsen. Däremot kan inte 

en gulklassad byggnad direkt antas att inte omfattas av förvanskningsförbudet. 

De inventeringar som har gjorts i staden är inte alltid aktuella och ibland kan en 

övre instans sätta ett högre kulturvärde på en byggnad vilket göra att den också 

kan vara föremål för förvanskningsförbudet. Vanligtvis är det dock endast 

varsamhetskravet som gäller för gul klassificering. Vid handläggningen av 

ärendet är informationsinhämtning från bebyggelseregistret ofta ett första steg 

för att se varför bebyggelsen har klassificerats och anses värdefull, det kan även 

remitteras till Stadsmuseet om tillräcklig information för bedömning saknas 

(Bygglovsrådgivningen, 2020). 

 

I bygglovshandläggningen görs det en distinktion mellan en ändring och en 

renovering. Ändringar är ofta lovpliktiga, men inte renoveringar. Med 

renovering menas en åtgärd där man inte utför en ändring på byggnaden, utan 

endast utför underhåll.  Trots att de inte är lovpliktigt kan en renovering däremot 

vara anmälningspliktig när det sker på byggnader med skyddsbestämmelser. 

(Bygglovsrådgivningen, 2020).  

 

5.2 Handläggning av ärenden 

För handläggning av bygglovsärenden finns ingen standardiserad process men 

handläggarna arbetar i team och arbetsgången går i tre steg. Steg ett är en 

granskningsgrupp som inom tre veckor hanterar de inkommande ärendena och 

gör en kategorisering. Ärenden som inte är kompletta får meddelande om 

komplettering. Ärenden kategoriseras från lättare ärenden som bara kan skrivas 

ut, ärenden som behöver mer bearbetning för beslut och ärenden som direkt 

strider mot plan och inte kan beviljas, exempelvis när det är stora avvikelser från 

detaljplanen. Kompletta ärenden som inte kan behandlas med ett enkelt beslut 

går vidare till steg två, fördelning. Då tittar teamet över ärendet och gör en 

bedömning om en åtgärd kan beviljas eller inte. I det tredje steget, tar den 

enskilda handläggaren kontakt med den sökande för besked. Sökanden har då 

möjlighet att revidera sitt förslag eller återta ansökan om förslaget inte kan 

beviljas (Bygglovsrådgivningen, 2020). 
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Det finns även möjlighet till rådgivning från Stadsbyggnadskontoret där frågor 

om bygglov kan besvaras, exempelvis om något kräver bygglov eller inte 

(Bygglovsrådgivningen, 2020).  

 

5.3 Tidsaspekten i bygglovsprocessen 

När en bygglovsansökan inkommer är det en handläggningstid fram till att 

besked lämnas. Stockholm Stadsbyggnadskontor har, i enighet med 9 kap. 27§ 

PBL, en tidsgräns på tio veckor från det att ett komplett ärende inkommit till 

myndigheten. Inom tre veckor från det att ansökan inkommit ska 

Stadsbyggnadskontoret meddela beslut om ansökan kräver komplettering. Om 

sökande meddelas beslut om komplettering inleds en ny tidsfrist på tio veckor 

från att de nya dokumenten har inkommit. Handläggningen kan ta kortare tid 

om det är ett enklare ärende. Om tidsfristen överstiger tio veckor har 

Stadsbyggnadskontoret en policy om reducerad avgift med en femtedel varje 

vecka som ärendet förlängs (Stockholm Stadsbyggnadskontor, 2020). 
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6 FÖRVANSKNINGSFÖRBUD I TIDIGARE DOMAR 

Förvanskningsförbudet har kommit till uttryck i flertalet tidigare domar, nedan 

kommer ett urval av domar som har bedömt att bebyggelsen är särskilt värdefull 

ur kultursynpunkt och att förvanskning förekommer. Det finns inte några 

konkreta åtgärder som innebär förvanskning för alla byggnader men 

nedanstående domar kan ge en fingervisning kring vilka typer av åtgärder som 

kan innefattas. De olika domarna tematiseras nedan efter typ av åtgärd.  

 

6.1 Volymförändring 

Bygglov för karuselldörrar 

Ett exempel på detta är fallet där Jernhusen AB ville byta dörrar till 

terminalbyggnaden vid Uppsala Centralstation från skjutdörrar till 

karuselldörrar. I samband med detta ville de öka storleken på skärmtaken och 

lägga till två slagdörrar. Här har man kommit till slutsatsen att tillföra fler 

utskjutande delar och formelement skulle förvanska ursprungsgestaltningen 

som gjordes enkel, sömlös och homogen som visas i Figur 6.1. Området som 

byggnaden ligger i är ett riksintresse för kulturmiljövård i Uppsala stad och 

dessutom i förbindelse med Uppsala Centralstation som är ett byggnadsminne. 

Mark- och miljööverdomstolen, MöD, bedömer att byggnaden är särskilt 

värdefull ur miljömässig och konstnärlig synpunkt. Slutsatsen är att byggnaden 

omfattas av förvanskningsförbudet. Förändringen anses vara en förvanskning 

och bygglov avslås. Detta är exempel på att en volym som bryter en stram, 

karaktärsgivande fasad kan vara förvanskande och den visar dessutom att även 

en nyare byggnad kan vara föremål för förvanskningsförbudet (Bygglov för 

fasadändring på terminalbyggnad, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6.1 Uppsala terminalbyggnad.  
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Bygglov för uterum 

Ytterligare ett fall av förvanskning involverar en bygglovsansökan i Borgholms 

kommun. Där söktes ett bygglov i efterhand för en tillbyggnad efter att fått ett 

rättelseföreläggande då fastighetsägaren inte hade kunskap om att fastigheten 

ansågs särskilt värdefull. Fastigheten som avses är inom detaljplanerat område 

och är en av fyra byggnader som uppfördes i ett sammanhang. De är exponerade 

i stadsbilden och anses vara en särskilt värdefull byggnad och ska omfattas av 

förvanskningsförbudet 8 kap. 13§. Tillbyggnaden är en inglasning av en altan på 

ca 10m2 som på grund av vegetation inte är synlig för allmänheten. Domstolen 

dömer att förvanskning har förekommit eftersom övervåningen och balkong 

uppfattas indragna i jämförelse med undervåningen och att ett viktigt 

karaktärsdrag därför har försvunnit. Denna dom ger till uttryck att även en 

åtgärd som har begränsad synlighet kan vara förvanskande och den tydliggör 

också att det inte behöver kommuniceras till fastighetsägare att en fastighet har 

ett kulturvärde (Bygglov i efterhand, tillbyggnad , 2016).  

 

6.2 Balkong och terrass 

Bygglov för takterrass 

En person ville uppföra en takterrass på ett flerbostadshus. Byggnaden var 

grönklassad enligt Stockholm Stadsmuseums kulturhistoriska klassificering och 

alla åtgärder planerades för att bibehålla fastighetens tidstypiska karaktär. 

Terrassen skulle uppföras in mot gården och på ett sätt som gjorde att 

synligheten från gården minimerades. Räckena på terrassen planerades vara i 

samma utformning som de befintliga räckena och materialen på sidorna var 

bockad plåt, precis som taket i övrigt. I det här fallet gjorde Stadsmuseet ett 

remissyttrande där de ansåg att terrassens placering, ovanpå en befintlig takkupa 

och nära taknocken skulle göra terrassen synnerligen iögonfallande oavsett hur 

den utformas och därför skulle förvanska fastigheten. Därmed fastställdes att 

även en åtgärd som har minimal synlighet utifrån och som utförs i tidstypiska 

material fortfarande kan förvanska en byggnad (Bygglov för uppförande av 

takterass, 2014). 

 

Bygglov för balkong 

Ett annat ärende som rör förvanskningsförbud var ansökan om bygglov för att 

uppföra en balkong mot gården på en fastighet i Visby som har genomgått andra 

förändringar tidigare. Huset var en byggnad från 1877 som låg inom 

detaljplanerat område och som hade märkt ut området som kulturhistoriskt 

värdefullt och därmed omfattas av förvanskningsförbudet i 8 kap. 13§. Det 

framgick också i skrivelser i form av byggnadsordning att nya takfönster, 
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takkupor och balkonger endast fick tillkomma om de passade byggnadens och 

stadsbildens karaktär samt att terrasser var olämpliga. De åtgärder som skulle 

genomföras var ett räcke ovan befintligt tak och ett fönster som skulle gjorts om 

till dörr, i traditionellt formspråk, på en takkupa. Här kom man till slutsatsen att 

åtgärderna stred mot både detaljplan och PBL:s bestämmelser om 

förvanskningsförbud, bygglovet avslogs därför. Åtgärderna, som var 

begränsade, förändrade byggnadens utformning och bedömdes förvanskande. 

Däremot anses i denna dom att en tidigare förändring inte har någon betydelse 

för förvanskningsförbudet (Bygglov för uppförande av balkong på fastighet, 

2015). 

 

6.3 Fönster 

Bygglov krävdes 

Fönster i en byggnad från 1920-talet bedömdes behöva bygglov eftersom det 

gjorde att fasadens utseende förändrades märkbart. I detta fall byttes sidohängda 

träfönster med brunmålade ramar mot pivothängda en-luftsfönster i vit 

aluminium. De nya fönstren hade en list utanpå en hel glasruta och lister på 

insidan av glaset istället för den tidigare mittposten och spröjsar som delade in 

fönstret i 6 glasrutor. Det här bytet ansågs därför förändra bland annat 

upphängningssätt, material, färg och fönsterindelning och därmed bedömdes 

åtgärden så stor att bygglov krävdes (Bygglov för byte av fönster, 2015).   

 

Bygglov krävdes ej 

En annan prövning, gällande ett flerbostadshus i Örebro, behandlade också 

huruvida ett fönsterbyte är bygglovspliktigt eller ej. I detta fall var de 

ursprungliga fönsterna sidohängda tvåluftsfönster av trä med en fast mittpost 

och vardera fönster hade en spröjsindelning med 3 glasrutor. Fönstren hade 

inåtgående, kopplade grå bågar. De nya fönstren var fortfarande sidohängda 

tvåluftsfönster med en fast mittpost och vardera fönster hade en spröjsdelning 

med tre glasrutor men den nya kulören var mörkröd.  Domstolen fastställde 

därför att skillnaderna var: 

 

• Material, de nya fönstren hade en aluminiumklädd utsida.  

• Profilerna, där karm, spröjs och båge i det nya fönstret var kantigare.  

• Mittposten, som var något grövre. 

• Spröjsarna saknade konstruktiv funktion.  

 

Slutsatsen var att förändringarna var tydliga för en fackman och en nära 

inspektion men att gemene man som skulle se byggnaden i ett större 
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sammanhang inte borde se skillnaden. Därför var inte skillnaden så pass stor att 

den utgjorde en förändring tillräckligt stor för att kräva bygglov. Det gjordes 

också bedömningen att byggnaden inte förvanskades eller bröt mot 

varsamhetskravet (Bygglov för fönsterbyte, 2019).  

 

6.4 Tidigare åtgärder 

I ett fall från Göteborgs Kommun söktes bygglov för en tillbyggnad och ändring 

av flerbostadshus. Föreningen ville bygga till balkonger på ett flerbostadshus 

från 1920-talet. Balkongerna skulle vara belägna mot innergården till 

bostadshuset. Vidare befann sig huset på ett område som i detaljplan märkts med 

ett förvanskningsförbud och att vid om- och tillbyggnader ska särskild hänsyn 

tas till byggnadens kulturhistoriska värde och de befintliga kvalitéerna ska 

tillvaratas. Fastigheten har tidigare ett beviljat bygglov för renovering och 

inredning av vindsvåning, vilket också beaktas i detta domslut och domstolen 

anser att ytterligare stora ingrepp bör begränsas för att förhindra att byggnadens 

karaktär förvanskas. MöD anser att både balkongerna och att ändra fönster till 

dörrar ut till balkongerna utgör en förvanskning som inte är liten. Dessutom 

anses egenintresset hos föreningen inte vara större än det allmänna intresset av 

att bevara karaktären på fastigheten och bygglovet avslås därför. Därmed kan en 

tidigare stor åtgärd påverka möjligheten till ytterligare förändringar (Bygglov för 

tillbyggnad och ändring av flerbostadshus, 2016). 
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7 STOCKHOLM STADS KULTURHISTORISKA 

KLASSIFICERING 

Stockholm stad har ett system för att klassificera stadens bebyggelse, denna 

kulturhistoriska klassificering görs av Stockholms Stadsmuseum. Syftet med 

systemet är att fungera som ett kunskapsunderlag vid hantering av främst 

planläggning och bygglov och det har därför ingen rättslig verkan (Stockholms 

Stadsmuseum, 2017). Systemet är uppbyggt som en tregradig skala där 

fastigheter och områden med kulturhistorisk betydelse kan klassificeras i 

färgerna blå, grön, gul. En byggnad som inte bedöms ha något kulturhistoriskt 

värde får färgen grå. Det finns även områden som inte ännu är inventerade, dessa 

markeras som streckade på Stadsmuseets karta (Stockholms Stadsmuseum, 

2019). Kartan med klassificerade byggnader finns på Stadsmuseets hemsida, 

Figur 7.1 är ett utdrag från webbkartan där de olika klassificeringarna är synliga.  

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna rapport fokuserar på den gröna klassificeringen och därför går 

förklaringen in mer detaljerat på just grön kulturhistorisk klassificering.  

 

Figur 7.1 Stadsmuseets karta med kulturhistoriska klassificeringar  
(Stockholms Stadsmusuem, u.d.). 
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7.1 Kulturhistorisk klassificering 

Av de tre kulturhistoriska klassificeringarna i Stockholm stad så är grön den 

mellersta klassificeringen som en byggnad eller ett område kan tilldelas. En 

bebyggelse som är grönklassad enligt denna klassificering bedöms utgöra en 

särskilt värdefull byggnad och därmed omfattas den av förvanskningsförbudet i 

PBL, det 8 kap. 13§ (Ericson, 2018). Blå klassificeringen benämns som synnerligen 

värdefull och utgör även den ett område som är särskilt värdefullt enligt PBL och 

därmed inte får förvanskas, dessutom bedömer Stadsmuseet att den också 

motsvarar fodringarna för byggnadsminnen i KML (Riksantikvarieämbetet, 

2019). Den gula klassificeringen bedöms inte vara särskilt värdefull, utan av 

positiv betydelse för stadsbilden och därmed omfattas den inte av 

förvanskningsförbudet enligt deras klassificering (Ericson, 2018). Figur 7.2 visar 

de olika klassificeringarna, vad varje färg betyder och skalan för 

klassificeringarna. En byggnad som står inför renovering omfattas alltid av det 

så kallade varsamhetskravet, 8 kap. 17§ och det innebär att alla typer av 

klassificering har krav på att en åtgärd ska vara varsam mot byggnadens 

karaktärsdrag (Ericson, 2018).  

 

 

7.2 Metod för värdering och klassificering 

Stadsmuseet värderar bebyggelsen genom en arbetsprocess som avslutas med ett 

förslag till ställningstagande. Förslaget presenteras sedan vid ett 

klassificeringsmöte mellan Stadsmuseets byggnadsantikvarier och 

Stadsantikvarien. Mötet avslutas med ett ställningstagande och ett beslut om 

Figur 7.2 Skala för kulturhistorisk klassificering 
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klassificering. Den handläggande byggnadsantikvarien skriver sedan en 

motivering med ställningstagandet och det presenterade förslaget som underlag. 

Det är sedan stadsantikvarien som undertecknar beslutet (Lundberg, 2020). 

Nedan beskrivs de fyra stegen fram till ett ställningstagande. 

 

7.2.1 Arbetsprocessen för värdering 

De fyra steg som utgör processen är Avgränsning, Beskrivning, Analys och 

Ställningstagande. Varje steg har ett antal frågeställningar som ska besvaras och 

en metod för vad som ingår (Stockholms Stadsmusuem, 2019). Den schematiska 

processen som används i dagsläget finns att läsa i sin helhet i ”Bilaga A – 

Stadsmuseets arbetsprocess”, den är under ständig utveckling och kan komma 

att uppdateras. Byggnadsantikvarien vid Stadsmuseet förtydligar att man 

fokuserar på berättelser, eller en fastighets eller miljös potential att förmedla 

kunskap om olika skeden och sammanhang när man gör en värdering. Hon 

säger: ”Det kulturhistoriska värdet handlar om att förmedla kunskap om en tid, 

livsmiljö eller tidigare förhållanden. Det vi har som uppgift är att värna om det 

fysiska uttrycket för de här berättelserna, och alltså fastighetens fortsatta förmåga 

att förmedla kunskap.” (Lundberg, 2020).  

 

Avgränsning 

Första steget i processen är avgränsningen. Genom bland annat platsbesök, 

kartor och en kort genomgång av kunskapen kring platsen och omgivningen görs 

en geografisk avgränsning och en innehållsmässig avgränsning för att se vilken 

plats och vad på platsen som ska värderas (Stockholms Stadsmusuem, 2019). 

 

Beskrivning 

Nästa steg, beskrivningen av området, går ut på att skapa sig en förståelse för 

platsen. En kunskapsinsamling som innefattar bland annat en dokumentation av 

platsen, foton, ritningar och muntliga källor om livet på platsen. 

Beskrivningsfasen syftar till att besvara frågorna om vad som har hänt på platsen, 

vad som finns där och vad som återspeglas i platsen för att definiera platsens 

kulturhistoriska sammanhang och karaktärsdrag (Stockholms Stadsmusuem, 

2019).  

 

Analys 

I arbetets tredje steg används informationen från de föregående stegen för att 

hitta de möjliga värdena i bebyggelsen, hur de uttrycks och hur höga värdena är. 

Det utgår ifrån tre bedömningskriterier, berättelser, tidsdjup och betydelser för 

att identifiera värdena (Stockholms Stadsmuseum, 2019).  
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Första bedömningskriteriet är berättelser. Man bedömer vilken kunskap som 

denna plats kan förmedla i form av olika teman (Stockholms Stadsmuseum, 

2019). Teman som används är många av dem som Unnerbäck beskriver som 

dokument- och upplevelsevärden. Exempel på dessa är samhälls- och 

socialhistoria, arkitekturhistoria, teknikhistoria eller personhistoria. 

Arkitekturhistoriskt värde innebär exempelvis att en bebyggelse betecknar en 

höjdpunkt av en utveckling eller är mönsterbildande på andra sätt. (Unnerbäck, 

2002). Andra teman, exempelvis stadsplanehistoria, som berättar en historia om 

hur byggnader uppfördes i relation till varandra, och bebyggelsehistoria är 

teman som Stadsmuseet kan titta på men som inte tas upp av Unnerbäck.  

 

Tidsdjup är det andra bedömningskriteriet och där görs en bedömning över hur 

väl som platsen återspeglar en tidsperiod och en användning. Det kan 

exempelvis vara att man tar hänsyn till om bebyggelsen har förändrats mycket, 

hur gammal den är eller den historiska användningen.  

 

Det tredje bedömningskriteriet är betydelser, där bedöms det på vilket sätt som 

platsen är relevant för de berättelser som har identifierats. Det kan bland annat 

vara att bebyggelsen är sällsynt, att den är representativ vilket innebär att 

byggnaden representerar tidens bebyggelse, eller också kan den bidra till en 

mångfald av kulturmiljöer (Stockholms Stadsmuseum, 2019).  

 

När värden på platsen har identifierats inleds arbetet med att sätta platsen i 

perspektiv. Är platsen relevant ur ett personligt, lokalt, nationellt eller 

internationellt perspektiv? Den kan även vara relevant ur fler än ett av dessa 

perspektiv. Det söks också efter jämförbara platser för att få en ökad förståelse 

för de berättelserna som platsen förmedlar, de förändringar som bebyggelsen 

genomgått och dess betydelse (Stockholms Stadsmuseum, 2019). 

 

Nästa steg i analysfasen är att ta de värden som identifieras och förmedla hur de 

kommer till uttryck i bebyggelsen. Stadsmuseet kallar detta steg för läsbarhet. 

Värdena kan komma till uttryck på två olika sätt: Materiellt och immateriellt. 

Exempel på materiella uttryck kan vara volym, färg, form, material, 

byggnadsdelar, stadsbild, planstruktur eller gatu- och vägsystem. Immateriella 

uttryck kan vara exempelvis ålder, användning, rörelsemönster, 

traditionsutövning eller hantverkskunskap (Stockholms Stadsmuseum, 2019). 

 

Sist i analysfasen graderas de olika uttrycken från som har inhämtats och 

preciseras i en skala med mycket stora värden, stora värden och vissa värden 
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(Stockholms Stadsmuseum, 2019). Det schematiska material som Stadsmuseet 

använder i analysfasen och mer detaljerad information kan läsas i ”Bilaga B – 

Analysfasen i Stadsmuseets arbetsprocess”. 

 

Ställningstagande 

Ett ställningstagande görs med utgångspunkt ur värderingen som är resultatet 

från de tre föregående stegen. Här görs bedömningar över hur förändringar kan 

påverka de identifierade värdena i bebyggelsen och vilka delar som är viktiga 

uttryck för det kulturhistoriska värdet. Sist görs ett urval kring vilka delar som 

ska framhävas för vidare hantering genom att utvärdera konsekvenser av 

förändringar.  Ett ställningstagande skrivs inte enbart som underlag för en 

klassificering utan det kan även vara remissvar på bygglovsansökningar, 

planbeskrivningar eller annat material som beskriver en planerad förändring 

(Stockholms Stadsmusuem, 2019).  

 

7.2.2 Bebyggelseregistret 

De motiveringar till ställningstaganden om kulturhistorisk klassificering som 

Stadsmuseet gör finns publicerade i bebyggelseregistret (Riksantikvarieämbetet, 

u.d.). Bebyggelseregistret, BeBR är ett nationellt informationssystem som styrs av 

Riksantikvarieämbetet, RAÄ och där uppgifter från bland annat inventeringar 

och dokumentationer sammanställs. De källor som tar fram och registrerar 

informationen på hemsidan i samarbete med RAÄ är bland annat regionala 

museer, kommuner, länsstyrelser och universitet (Riksantikvarieämbetet, 2020). 

De äldre klassificeringarna i BeBR innehåller inga motiveringar medan de nyare 

klassificeringarna har motiveringar som stöd till klassificeringen. Om material 

saknas på hemsidan kan Stadsmuseet kontaktas, i vissa fall så kan förklaringar 

till fastighetens identifierade kulturhistoriska värden finnas i andra handlingar i 

museets arkiv (Lundberg, 2020). 
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8 RESULTAT  

En byggnad eller en bebyggelsemiljö som är grönklassificerad enligt 

Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering medför en rekommendation från 

sakkunniga inom området att det är en bebyggelse som är särskilt värdefull (kap 

7). Ett särskilt värdefullt område omfattas av PBL:s 8 kap. 13§ 

förvanskningsförbud, ytterligare läsning om förvanskningsförbudet finns att 

läsa i avsnitt 4.1.1 och 4.1.3. Det innebär att reglerna skärps för denna bebyggelse 

och att en åtgärd som i vanliga fall inte kräver bygglov till följd av detta kan ett 

bygglov behövas säkerställa att förvanskning inte förekommer.  

 

Från en intervju med byggrådgivningen vid Stockholms Stadsbyggnadskontor 

framkommer det att en grön- och en blåklassad byggnad eller bebyggelsemiljö 

prövas mot förvanskningsförbudet i enighet med Stadsmuseets 

rekommendationer. Vad som också framkommer är att även en gulklassad 

byggnad eller miljö kan komma att prövas mot förvanskningsförbudet trots 

Stadsmuseets rekommendation. Detta då en högre instans, till exempel 

Länsstyrelsen gjort en annan bedömning. Det görs skillnad på en renovering och 

en ändring vid bygglov, att en renovering genomförs behöver inte betyda att det 

sker en förändring och det är ändringarna som Stadsbyggnadskontoret tar 

hänsyn till vid handläggning av bygglov (kap 5).  

 

8.1 Vad kan vara förvanskande? 

I kapitel 6 finns ett urval av domar som har bedömts vara förvanskande av 

domstol. Resultatet visar att det finns en stor variation i vad som bedöms vara 

förvanskande trots att åtgärderna är snarlika. Inte ens att efterlikna byggnadens 

karaktär ger en garanti eftersom förvanskningsaspekten inte bara gäller material 

och design utan kan även gälla uttryck och volymer. Det är därför svårt att utläsa 

en gemensam nämnare över vad en förvanskning egentligen är. Också för 

fönsterbyten är det svårt att bedöma hur stora avsteg från 

ursprungsutformningen som leder till krav på bygglov. 

 

8.1.1 Fönsterbyten 

Ett av domstolsmålen i avsnitt 6.3. bedömde fönsterbytet som bygglovspliktigt 

på grund av en stor förändring i utseendet av fönsterna. Här byttes färgen på 

fönstren drastiskt, från brun till vit. Hängningen ändrades, materialet byttes från 

trä till metall och fönsterindelningen blev också annorlunda. I motsats till denna 

är en dom som bedömde att bygglov inte behövdes för fönsterbyte, förändringen 

i detta fall är byte av material, från trä till metall, profilerna i fönstret var 
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kantigare och färgen byttes från grå till mörkröd. Här fastställdes att en ändring 

skett men att gemene man inte borde se skillnaden i ett större sammanhang. 

Därför bör nya fönster göras lika original till största möjliga mån i avseende 

bland annat färg, material och hängning. Handläggaren vid 

Stadsbyggnadskontoret angav även exempel på vissa andra egenskaper som 

skulle kunna vara förvanskande, nämligen förändring av glasarea och nisch 

(Bygglovsrådgivningen, 2020). 

 

8.1.2 Volymförändring 

Både i fallet med inglasning av en altan i Borgholm och nya karuselldörrar vid 

Uppsala Central ansågs byggnaden förvanskas när volymen på byggnaden 

förändrades. Även för takterrassen som önskades uppföras på ett flerbostadshus 

i Stockholm noterades det att terrassen skulle bli iögonfallande och därmed 

förvanska byggnaden. Volymförändring är en förändring som i de analyserade 

domarna anses väsentligt påverka bebyggelsens karaktär. Det är det nya 

volymen som är karaktärsbrytande och trots att materialvalen representerar 

tidsepoken är det inte säkert att förändringen kan tillåtas. 

 

8.1.3 Tidigare utförda åtgärder 

En aspekt som också kan spela in, men som inte är självklar, i frågan om en åtgärd 

utgör en förvanskning är om andra åtgärder har utförts tidigare. Det gavs uttryck 

för detta i ett fall i Göteborg där vindsvåningen redan inretts och bygglov för 

balkonger söktes. Genom att inreda vinden och därmed förändra en stor del av 

byggnaden så begränsades möjligheten att genomföra fler åtgärder. I motsats till 

detta togs det inte hänsyn till tidigare bygglov i fallet med ny balkong på Gotland 

eftersom åtgärderna som tidigare genomförts på den byggnaden inte påverkade 

om det som i detta fall var förvanskande, brytning av takfoten. Därmed kan ett 

försiktigt resultat vara att tidigare åtgärder i byggnaden kan spela in i fall där 

ändringarna på något sätt kan anses bygga på varandra och samspela mot en 

större förvanskning. 

 

8.2 Folkhemmets materiella läsbarhet 

En färgklassificering från Stadsmuseet är en grov generalisering och det finns 

därför inte något precis instruktion för hur en byggnad ska hanteras utifrån 

färgen på klassificering. Som beskrivs i kap. 5 tar bygglovshandläggare hänsyn 

till Stadsmuseets klassificeringar och en grönklassad byggnad kommer att 

prövas mot 8 kap. 13§ PBL, förvanskningsförbudet. Den metod som Stadsmuseet 

arbetar med i värderingsprocessen inkluderar som tidigare nämnt ett 

analysmoment (kap 7). Det är även den typen av arbetsmetodik som 
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bygglovsenheten arbetar med vid handläggning av bygglovsärenden. De gör en 

undersökning och försöker identifiera vilka värden som byggnaden eller 

området har och sen tittar de på vilken påverkan den tilltänkta åtgärden kan ha 

på de värdena. I avsnitt 3.1 beskrivs vissa utmärkande karaktäristiska uttryck för 

folkhemsarkitekturen. Dessa karaktärsdrag är värden som exempelvis skulle 

kunna kallas för arkitekturhistoriskt eller byggnadshistoriskt värde. Det kan 

finnas andra värden som ligger till grund för en klassificering men genom att 

identifiera de olika karaktäristiska dragen i folkhemsarkitekturen kan man 

förenkla vid renovering av byggnader som byggdes under den perioden. Genom 

att förstå vilka delar av fasaden som är viktiga för tidens bebyggelse och hur en 

möjlig förvanskning av dessa skulle kunna ske gör det lättare att anpassa 

åtgärderna och minska risken för problem med bygglov. Nedan görs en 

sammanställning av den materiella lärbarheten i folkhemmet. 

 

Värden och risker med förändring 

Fasadmaterialet under folkhemsperioden utgjordes av spritputs och slätputs 

eller av fasadtegel (avsnitt 3.1.2). Genom att efterlikna det material som användes 

i största möjliga mån och vara noga med färgförändringar minimeras 

ändringarna och därmed är sannolikheten större att ett bygglov inte behövs eller 

att bygglovsansökan går igenom. 

 

Balkongernas kännetecken är smidesräckena och sinusplåten som det står i 

avsnitt 3.1.4. Räckena fästs in i balkongplattans utkant och vid renovering kan ny 

likadan plåt och räcken fästas in i de befintliga fästpunkterna och därmed ha ett 

i princip oförändrat uttryck. Nyckeln är att se hur det som sitter monterat i 

dagsläget är utformat eftersom det är från det som förändringen utgår ifrån.  

 

Portarna i folkhemmet tillför ett dekorativt element till byggnaden (avsnitt 3.1.5) 

och för att göra det enklare att få igenom ett bygglov bör det bevaras i största 

möjliga mån. Genom att bibehålla befintlig glasarea minskar risken att 

förvanskning bedöms förekomma. Ett exempel på en entréport kan ses i                      

och vid renovering av portar är det, precis som i de andra fallen, att återskapa 

material och utförande i största möjliga mån för att förebygga och förhindra ett 

nekat bygglov. Något som också är viktigt för folkhemmets portar är belysningen 

som ofta monterades ovan eller vid sidan, även belysningen kan ses i Figur 8.1. 
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Fönstren i folkhemmets bebyggelse är ofta byggda i trä. Det förekommer 

byggnader som har en-luftsfönster och tvåluftsfönster. I särskilt värdefull 

bebyggelse bör det därför säkerställas att de egenskaper som finns hos 

nuvarande fönster bibehålls. Om materialet ändras från trä till metall bör 

breddning av bågen undvikas i största möjliga mån eftersom minskad glasarea 

är en risk i förvanskningsärenden. En fönsternisch är en annan risk, d.v.s. den 

fördjupning som fönstret skapar i väggen, som kan påverka förvanskningen. I 

och med att folkhemmets fönster är monterade något indragna i fasaden (avsnitt 

3.1.3) bör även nya fönster monteras på liknande sätt i största möjliga mån för att 

återskapa den nisch och det ljusinsläpp i rummet som fönstrets positionering ger. 

Exempel på hur en nisch ser ut kan ses i Figur 8.2, det går även att se att fönstret 

är något indraget i fasaden i denna bild. 

 

 

                      

  

Figur 8.2 Fönsternisch i 
folkhemsbyggnad 

Figur 8.1 Entréport på folkhemshus i Rotsunda, 
Stockholm 
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9 ANALYS OCH DISKUSSION 

Att besvara rent generellt vad som utgör en förvanskning går inte att göra i den 

här typen av fråga. Klassificeringarna i sig är en grov förenkling av en komplex 

process och därför finns inget tillfredställande svar som enkelt kan ges på den 

frågan. Däremot går det att få en förståelse för vad en kulturhistorisk 

klassificering innebär, vilka karaktärsdrag som definierar en byggnad av 

folkhemsarkitektur och hur klassificeringar och förvanskning hanteras vid 

bygglovsansökan i Stockholm. Dessutom finns tidigare domar tillgängliga som 

kan bilda en uppfattning av tidigare förvanskningsärenden. Utifrån den 

informationen kan en förståelse skapas för arbetsprocessen kring bygglov och 

kulturhistorisk klassificering samt tillämpningen av förvanskningsförbudet. 

Målet var att ta fram en guide med vägledning för renovering av 

folkhemsbyggnader ur kultursynpunkt. Detta går inte att göra som en checklista 

eller med raka svar och därför blir vägledningen processuell och snarare en form 

av standard för arbetsprocessen. 

 

9.1 Avvägningen mellan olika intressen 

Som går att läsa i avsnitt 4.1.1 ska PBL göra en avvägning mellan det enskilda 

och det allmänna intresset. Det är denna typ av fråga som 

Stadsbyggnadskontoret tar ställning till vid handläggning av ett ärende, att hitta 

en mellanväg för att kombinera de två intressena. I dessa fall vägs då ändringen 

och dess positiva förmåner för de enskilda, ofta i form av boende eller andra som 

vistas i lokalerna, mot den negativa inverkan som en förändring ger i form av att 

omgivningen ändras.  

 

9.1.1 Det enskilda intresset vid renovering 

Det enskilda intresset, dvs. de ändringar som gagnar den enskilde, är ofta i form 

av energieffektiviserande åtgärder eller standardhöjning. Exempelvis byte till 

mer energieffektiva fönster eller tilläggsisolering av fasader. Där är det enskilda 

intresset en bostadsrättsförening, en boende eller ett förvaltningsbolag beroende 

på upplåtelseform. Ett annat exempel på ett enskilt intresse är de altaner och 

terrasser som tas upp i kapitel 6 och utgör en höjning av bostadsstandard för en 

enskild individ.  

 

9.1.2 Det allmänna intresset vid renovering 

Det allmänna intresset är, i den här rapportens syfte, bevarandet av de uttryck 

som berättar om en tidigare historia. Ett allmänt intresse enligt PBL är, som 

uttrycks i avsnitt 4.1.1, kultur- och naturaspekter. Dessutom anses riksintressen 
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enligt MB som ett allmänt intresse. Ett exempel på det allmänna intresset kan 

vara påverkan av närmiljön, om en byggnad målas till en ny färg eller en 

tillbyggnad uppförs blir uttrycket för området förändrat och det allmänna 

intresset påverkas. 

 

9.2 Byggherren och entreprenörens roll  

Vid renovering är en byggherre eller entreprenör representanter för det enskilda 

intresset och Stadsmuseet, som är sakkunniga inom området kulturvård, 

förmedlar det allmänna intresset genom sina remissvar och klassificeringar. 

Stadsbyggnadskontoret är den instans som försöker balansera dessa två intressen 

och det är dem som har rätt att besluta i ärenden. Att förstå sambandet mellan en 

värdering och klassificering, de krav som ställs på kulturhistorisk bebyggelse och 

vad som gör den värdefull är en nyckel till att förstå hur man som byggherre eller 

entreprenör, och därmed enskilt intresse, påverkas av förvanskningsförbudet. 

 

Den läsbarhet om Stadsmuseet ägnar sig åt, det som de beskriver som det 

centrala i deras arbete: ”Att berätta en historia” kan i viss mån ge en entreprenör 

en fingervisning om utgången i ett bygglov. Att undersöka denna läsbarhet, dels 

genom Bebyggelseregistret, dels genom kontakt med Stadsmuseet är vad 

bygglovshandläggare ägnar sig åt vid handläggning av bygglov. Fördelen med 

att göra denna undersökning i tidigt skede av planeringen och klargöra om 

byggnaden har en klassificering eller på annat sätt omfattas av 

förvanskningsförbudet skulle kunna ge bespararingar i både tid och pengar. 

Exempel på detta skulle kunna vara att undvika viten från ett bygge som visar 

sig vara bygglovspliktigt eller att produktionen får avstanna i väntan på bygglov 

i efterhand. 

 

Som byggherre finns det större möjlighet att välja åtgärder som tar hänsyn till 

kulturvärden. Exempelvis kan energibesparande åtgärder planeras med 

förutsättning från de karaktärsdrag som identifierats i bebyggelsen. Istället för 

att byta ut fönster mot ett med ett bättre U-värde så kan de befintliga fönstren 

tilläggs-isoleras och därmed uppnå ett bättre energivärde och samtidigt 

förändras inte områdets eller byggnadens karaktär och bygglov kan undvikas. 

Entreprenör har däremot inte lika stora möjligheter eftersom de ofta kommer in 

senare i processen. Visserligen kan det rekommenderas till byggherre om 

åtgärder men där har man inte beslutanderätt. 
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9.3 Olika värderingskriterier i bebyggelsen 

De identifierade värden som man kan finna i Bebyggelseregistret har ett brett 

spann som sträcker sig från bland annat socialhistoriska värden till 

arkitekturhistoriska, representativa och stadsplanehistoriska värden. Varje värde 

är valt utifrån egenskaper som bebyggelsen förmedlar i Stadsmuseets 

bedömningskriterium i analysmomentet (avsnitt 7.2.1). Genom att själv se över 

vilka värden som bebyggelsen har värderats med kan man få en uppskattning 

om renoveringen kan riskera att förvanska de identifierade värdena. 

 

Ett exempel på när det är bra att se skillnaden på de olika värderingarna kan vara 

när en byggnad som tillsammans med några andra har klassificerats med 

representativitet, och att det finns ett värde i att bibehålla en enhetlighet i 

omgivningen. Där kan en ändring som hade kunnat godkännas på en enskild 

byggnad hindras eftersom ändringen kan granskas mot hela områdets värde och 

förvanska området. Därmed ser man inte bara på den egna byggnadens 

förvanskning. En stadsplanehistoria berättar om byggnadernas placering i 

grönområden och exempelvis folkhemmets byggnader som placerades parallellt 

med varandra eller som omgav grönområden (avsnitt 3.1.1). Det är ett värde som 

troligtvis ensamt inte har en stor påverkan på möjligheten till renoveringar av 

exempelvis fönstren eftersom de verkar i ett mindre sammanhang i husens 

placering. Däremot när en bebyggelse är värderad med bygghistoriska, 

byggtekniska och arkitekturhistoriska värden finns det en större risk att de 

påverkas av renoveringar. 

 

9.4 Lovplikten 

När det kommer till bebyggelse som anses vara särskilt kulturhistoriskt 

intressant ställer PBL högre krav på anmälan och bygglov. 

Stadsbyggnadskontorets rekommendation är att det vid osäkerhet alltid är bäst 

att söka bygglov. I första instans, där granskningsgruppen hanterar ärendet görs 

först en bedömning om åtgärden behöver bygglov eller ej och i fall där inte 

bygglov behövs har tidsåtgången troligtvis endast handlat om några veckor. Det 

är förstås en kostnad och en tidsåtgång att genomföra en bygglovsansökan men 

genom att förekomma eventuella lov undviks både viten och en utdragen 

handläggningsprocess efter påbörjat arbete om bygglov visar sig krävas.  
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10 FÖRSLAG TILL ARBETSPROCESS 

En process har utarbetats för att hantera renovering i klassificerad byggnation, 

processen presenteras i Figur 10.1, Figur 10.2 och Tabell 1. 

 

Arbetsgången tar hänsyn till de olika aspekterna av PBL och märkningar i 

detaljplan. Det finns även bebyggelse som har lagligt skydd under KML, så som 

fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen men dessa tas inte 

hänsyn till här. 

 

 

Först behövs kunskap om bebyggelsen. Vad har den för status ur kulturhistorisk 

synpunkt, och vad innebär detta? Genom att använda flödesschemat i Figur 10.2 

ställer man sig de frågor som är viktiga att besvara och får reda på de juridiska 

konsekvenserna av märkningen i detaljplan.  

 

 

 

 

 

Figur 10.1 Förslag till arbetsprocess 
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Figur 10.2 Flödesschema för kulturhistoriska klassificeringar och PBL:s juridiska följder 
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Från detta finns råd i Tabell 1 som härrör till de olika klassificeringarna och en 

förklaring i vilken tidsrymd man har att vänta sig av bygglovsprocessen. Efter 

att dessa två steg har genomförts finns möjligheten att själv fördjupa sig i 

bebyggelsens materiella läsbarhet och utvärdera åtgärdens påverkan. Detta kan 

vara till fördel när man arbetar med kulturklassificerade byggnader eftersom 

förändringar gör att det direkt prövas mot förvanskningsförbudet. Därmed kan 

man spara tid genom att inte skicka in en bygglovsansökan för en åtgärd som 

direkt hade kunnat ses vara förvanskande med rätt bakgrundskunskap.  

Tabell 1 Förutsättningar för de olika klassificeringarna 

Kulturhistorisk 
klassificering 

Kommentar Tidsåtgång 

Streckad 

Bedömning behöver göras av 
Stadsmuseet och/eller 
Stadsbyggnadskontoret. Ansök 
om bygglov för besked. 

Upp till 10 veckor från 
komplett ärende. 
Varierar med åtgärd 
och resultat av 
värdering. 

Grå 
Här gäller vanliga regler för 
bygglov och undantag.  

Ärendet bör inte vara 
komplext och 
handläggning kan ta 
mindre än 10 veckor. 

Gul  

Här gäller troligtvis regler för 
bygglov och undantag. Finns 
viss risk att förvansknings-
förbud gäller. 

Upp till 10 veckor från 
komplett ärende. 

Grön 

Om åtgärder avviker från 
ursprung på något vis bör 
övervägande göras om bygglov 
ska sökas p.g.a.  förvansknings-
förbudet. Både Stadsmuseet och 
Stadsbyggnadskontoret har 
telefontider för rådgivning. 

Upp till 10 veckor från 
komplett ärende. 

Blå 

Här rekommenderas alltid 
bygglov. Vid omfattande 
renoveringar som påverkar 
byggnaden bör övervägande 
göras i fall byggnadsantikvarie 
ska kontaktas.  

Upp till 10 veckor från 
komplett ärende. 
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Den materiella läsbarheten för folkhemsarkitekturen kan läsas i avsnitt 8.2 och 

en sammanfattning av egenskaper som genom förändring kan leda till 

förvanskning. Hur klassificeringarna bör hanteras kommer att skilja beroende på 

åtgärd. Generellt sett är en större åtgärd och en större förändring mer sannolik 

att röra förvanskningsförbudet.  

Genom att arbeta enligt den givna processen kan man till viss del säkra att 

kulturvärden blir omhändertagna och att entreprenören inte heller drabbas av 

oplanerade fördröjningar i arbetet i form av ett stoppat bygge för att genomföra 

en bygglovsansökan i efterhand. Först och främst handlar det om att förstå vad 

de olika klassificeringarna kan komma att betyda. Rent juridiskt har 

klassificeringarna ingen rättslig verkan men i intervjun med en handläggare på 

stadsbyggnadskontoret framgår det att rekommendationer från Stockholm 

Stadsmuseum följs i bygglovsprocessen och därmed är klassificeringarna 

fortfarande betydelsefulla ur en rättslig synpunkt trots sin status.  
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11 SLUTSATS  

Slutsatsen är att varje fall är unikt, det finns inga exakta riktlinjer när eller hur ett 

område förvanskas. Därför bör bygglov alltid sökas vid hantering av bebyggelse 

som är kulturhistoriskt värdefull för att gardera sig mot eventuell problematik. I 

kapitel 10 finns ett förslag på vägledning över hur man kan arbeta med 

kulturvärden och vad man kan vänta sig när bebyggelsen ska renoveras. Denna 

kom till stånd efter att de frågeställningar som ställdes upp i början av arbetet 

besvarats. Genom att förstå hur Stadsbyggnadskontoret ställer sig till de olika 

kulturhistoriska klassificeringarna kunde de korrekta lagparagraferna hittas. En 

översikt kring vilka typer av förändringar som skulle kunna vara förvanskande 

kom från att analysera hur tidigare bedömda förvanskningar sett ut. Dessutom, 

gick det att se hur en entreprenör kan förstå och tolka de olika klassificeringarna 

genom att förstå hur Stockholm Stadsmuseum arbetar. Till sist kan den materiella 

läsbarheten i folkhemmets arkitektur identifieras till följd av en identifiering av 

de olika karaktärsdragen i folkhemmet, och vilka viktiga egenskaper i 

bebyggelsen som anses värdefulla och hur en renovering skulle kunna påverka 

dessa. Genom att veta vad man har att göra med i bebyggelsen går det 

exempelvis att göra en kvalificerad gissning hur en åtgärd bör genomföras för att 

minimera påverkan på bebyggelsens identifierade värden.  

 

Sammanfattningsvis så kan inga konkreta svar ges men en entreprenör kan förstå 

vad Stadsbyggnadskontoret kommer att granska och hur det kommer att tolkas 

under handläggningen genom att:  

• Kontrollera den kulturhistoriska statusen  

• Se vad som gäller för klassificeringarna i samband med bygglov 

• Kontrollera värdena i bebyggelsen som står inför förändring 

 

Genom att använda förslaget till arbetsprocess som presenterades i kap 10 guidas 

en entreprenör genom de olika punkterna och skapar sig därmed en uppfattning 

över hur en åtgärd bör hanteras.  
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12 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA UNDERSÖKNINGAR 

I och med att det är ett sådant abstrakt ämne som inte har några enkla svar så 

finns det alltid utrymme att försöka förtydliga begreppet ytterligare. Däremot 

tror jag inte att ämnet skulle gynnas av vidare studier i detta format och syfte 

eftersom det alltid kommer att bedömas från fall till fall och ett absolut svar 

kommer troligtvis inte kunna ges trots vidare studier.  

 

Det som skulle kunna gå att göra är en statistisk studie över ett mycket större 

urval av domar som rör förvanskningsförbudet. Där skulle det kunna analyseras 

vad som har tillåtits och vad som har fått nedslag för att få en tydligare 

uppfattning om vad som tidigare har bedömts förvanskande. Om den ska ha 

nytta för hur detta härrör till klassificeringar bör urvalet begränsas till Stockholm 

eftersom det är i Stockholm Stad som denna typ av klassificering används. Det 

skulle kunna ge en tydligare bild i och med att urvalet är större, dock skulle även 

detta bli utan garantier eftersom det fortfarande avgörs från fall till fall.  

 

Det skulle kunna finnas potential att undersöka om detta klassificeringssystem 

är någonting som skulle kunna implementeras på andra platser i Sverige. Är det 

gynnsamt att alltid redogöra för denna information i förhand och lägga resurser 

på att kontinuerligt inventera bostadsbeståndet eller bör denna inventering göras 

i samband med ett bygglovsärende? Det skulle också kunna undersökas om detta 

är den bästa metoden eller om det finns andra metoder som fungerar ännu bättre. 
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