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Inledning 

I samband med att jag gjorde praktik på Stockholms läns museum hösten 2002 
kom jag för första gången i kontakt med kulturmiljöprogram och 
planprocesser. Under nämnda period var jag bland annat delaktig som 
observatör i ett pilotprojekt för högstadie- och gymnasieelever. Ett av 
delmomenten i projektet handlar om planprocesser, det vill säga; hur det går 
till när något ska byggas i en kommun och vad man kan göra för att vara med 
och påverka sådana beslut. Vid detta delmoment deltar, i den mån det går, en 
person från kommunens stadsbyggnadskontor som berättar om hur detalj- och 
översiktsplaner fungerar i stadsplanering och de processer dessa planer går 
igenom innan de fastställs som gällande. 

Vid ett annat tillfälle under praktikperioden var jag ute med en av museets 
fotografer på ett uppdrag beställt av en kommun i Stockholms län. Kommunen 
skulle uppdatera sitt kulturmiljöprogram vilket ligger som underlag vid den 
fysiska planeringen. En av museets byggnadsantikvarier hade tidigare 
rekognoscerat i området och gjort ett urval av miljöer och byggnader av 
kulturhistoriskt värde som skulle fotograferas. Miljöerna och byggnaderna ska 
sedan upptas i kulturmiljöprogrammet av flera anledningar, den främsta och 
viktigaste är för att dessa helt eller delvis lättare ska kunna skyddas i 
stadsplaneringen och därmed också bevaras.  

De här två upplevelserna fick mig att börja fundera över en mängd saker. 
Vilken betydelse har kulturmiljövård i stadsplanering? Hur säkerställs 
bevarande av kulturhistoriskt intressanta miljöer och byggnader? Vilka 
kriterier ligger till grund för de urval som görs när kulturhistoriska miljöer 
pekas ut? Med utgångspunkt ur dessa frågor vill jag med denna uppsats ta reda 
på kulturmiljöprogrammens inverkan i stadsplanering. Med 
kulturmiljöprogrammet som underlag, vilka miljöer och byggnader väljer de 
styrande i en kommun att skydda med olika klassificeringar? För att ta reda på 
detta har jag närmare studerat förhållandena i en av Stockholms läns 
kommuner, nämligen Vaxholm, som också är länets minsta kommun.  
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Forskningsöversikt  

Riksantikvarieämbetet driver ett forsknings- och utvecklingsprogram, FoU, 
tillsammans med kulturarvssektorn. Forskningen ska leda till uppbyggnad av 
kunskap om kulturmiljöers innehåll och förändring. Det nu gällande 
femårsprogrammet innehåller tre forsknings- och utvecklingsområden: 
”Kulturarvet i samhället”, som handlar om värdering, planering och 
kommunikation. ”Kulturhistorisk kunskap”, där landskap, byggnader, 
fornlämningar och föremål samt digital kunskapshantering står i fokus. ”Vård 
och konservering”, är det sista området och behandlar antikvarisk-tekniska 
perspektiv av det fysiska kulturarvet. ”Kulturarvet i samhället” är det mest 
prioriterade forskningsområdet fram till år 2005. Detta beror på att man särskilt 
vill satsa på att bland annat öka deltagandet i samhällsbyggnadsprocesser, öka 
medborgarinflytande och utveckla kontakter med nya forskningsmiljöer. Flera 
projekt med FoU-stöd bedrivs vid universitet och högskolor. 
Riksantikvarieämbetet betonar att den vetenskapliga grunden för 
kulturmiljöarbetet måste stärkas och att det inom området finns ett stort behov 
av ett ”mångvetenskapligt angreppssätt”.1  

Det finns en mängd litteratur som behandlar frågor om kulturmiljö och 
kulturvård och dess integrering i samhällsplaneringen. Många av de skrifter jag 
använt som underlag i min uppsats är utgivna av Riksantikvarieämbetet.  

Sverker Janson, tidigare överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet, har i 
Kulturvård och samhällsbildning gjort en historisk översikt av kulturvårds-
lagstiftning, kulturvårdens plats i samhället, kulturminnens värdering, 
gestaltning, vård och funktion. Han tar även upp frågor om bevarande och 
förnyelse. Boken är visserligen utgiven redan 1974, men mycket av det Jansson 
tar upp gäller än idag.  

Ivar Eklöf granskar i rapporten Samhällsplaneringen som kulturvårdare2 
ganska kritiskt vad han kallar den fysiska planeringens funktionsoduglighet. 
                                                 
1 www.raa.se/forskning/index.asp, 2002-12-29. 
2 Rapporten utgör slutredovisning för FoU-projektet ”Samhällsplaneringen som kulturvårdare”, 
finansierat av Byggforskningsrådet och Riksantikvarieämbetet. 
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Han menar att det inte går att lita på planeringslagstiftningen och ifrågasätter 
bland annat om plan- och bygglagen gagnar eller missgynnar 
kulturmiljövårdens intressen.3 Eklöf undrar också om antikvarier och planerare 
verkligen värnar om gemensamma intressen och hävdar att de kanske har lite 
olika föreställningar om kulturmiljövårdens integrering i fysisk planering.4  

 Jag har vidare studerat Riksantikvarieämbetes riktlinjer för hur 
kulturmiljöprogrammen bör se ut och vad de bör innehålla i Att upprätta 
program för Kulturminnesvård. I Ann-Charlotte Backlunds fallstudie 
Kommunala kulturmiljöprograms betydelse för bevarande av kulturvärden, 
redogörs bland annat för bakgrunden till kulturmiljöprogrammen. Fallstudien 
består av en undersökning av ett urval kommuner i Sverige, där olika 
företrädare för kommunerna intervjuats rörande egna uppfattningar om 
effekterna av kulturmiljöprogrammet. Här försöker Backlund också klargöra 
vilken status kulturmiljöprogrammen har i olika kommuner samt hur 
utformning, innehåll och val av miljöer ser ut. 5 

Att det övervägande materialet som rör kulturarvsförvaltningen är skrivet 
inifrån de egna institutionerna är en problematik som Jonas Grundberg tar upp 
i Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag. Han menar, att kulturarvs-
förvaltningen trots sin långa historiska bakgrund inte kritiskt har granskats ur 
en samhällsvetenskapligt vinkel.6 Boken är en del av ett projekt med samma 
namn som ovanstående titel. Den består av en undersökning av kulturarvs-
förvaltningens uppdrag och ansvar i både ett historiskt och ett nutida 
perspektiv.  

Museivetenskapens grundstenar 
De problem och begrepp jag diskuterar i denna uppsats rör i första hand urval, 
värdering, bevarande och kulturmiljö. Begreppen finns naturligtvis också som 
centrala element i museivetenskapen.7 Urval är en konkret handling, som 
baseras på mer eller mindre uttalade värderingar, som i kulturmiljövårdens fall 
ofta finns dokumenterade i program av olika slag. Urvalet syftar till att 

                                                 
3 Se mer om plan- och bygglagen s. 13 och 15. 
4 Eklöf, Ivar m.fl., 1996, Samhällsplaneringen som kulturvårdare, s. 4. 
5 Backlund, Ann-Charlotte, 1998, Kommunala kulturmiljöprograms betydelse för bevarande av 
kulturvärden, s. 15. 
6 Grundberg, Jonas, 2000, Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag, s. 7. 
7 Se till exempel Ahlzén, Annika & Hedrén Johan, 1998, Kulturarvets natur, Bohman, Stefan & 
Palmqvist, Lennart, 1997, Museer och Kulturarv, McDonald, Sharon & Gordon Fyfe, 1996, Theorizing 
Museums. 
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byggnader och miljöer skall bevaras in i framtiden men måste då vägas mot 
andra samhällsintressen. Denna typ av utpekade, bevarandevärda byggnader 
och/eller områden brukar benämnas kulturmiljöer. Detta begrepp pekar också 
mot den förskjutning som ägt rum inom kulturmiljövården under de senaste tre 
decennierna, nämligen en ökad fokusering på de enskilda byggnadernas 
sammanhang i det rurala eller urbana landskapet. Ett problem med begreppet 
kulturmiljö är att det inte enbart används för att omtala utpekade 
bevarandevärda områden, utan också mer allmänt om varje miljö som 
påverkats av mänskliga aktiviteter. Sverker Jansson har påpekat hur bevarande 
styrs av två faktorer; ekonomi och bevarandemetod.8 Här skulle jag också vilja 
lägga till politik som en tredje medverkande kraft. Detta dels på grund av att 
kulturarvsförvaltningen har ett politiskt mål i att ”bevara och bruka 
kulturarvet”9 och dels eftersom kommunerna idag har fått ett ökat ansvar för 
bevarande av kulturmiljöer. Visserligen ligger ansvaret för vård, och därmed 
också bevarande av kulturmiljöer, på alla och envar. Men i och med att de 
enskildas intressen företräds av de folkvalda kommunpolitikerna bestäms alltså 
bevarande också av vad som inom en kommun är politiskt möjligt. Frågor om 
bevarande är idag en förhandlingsfråga inom varje berörd kommun.10 Jansson 
menar att ekonomin sätter gränsen för hur omfattande bevarandeåtgärder som 
kan göras. Vad gäller metod för bevarande råder ingen konsensus inom 
kulturarvssektorn för hur den ska se ut. Inom bevarandeverksamheten arbetas 
det ofta under devisen ”ju äldre desto märkligare” och objekt återskapas till det 
ursprungliga. Vid restaureringar avlägsnas nytillskott eller förvanskningar. 
Uppsala slotts nya laxrosa fasadfärg som ersatt den tidigare röda är ett tydligt 
exempel på när objekt återskapas till det ursprungliga. Jansson menar att 
bevarande också alltid innebär förnyelse. 11 

För det första innebär all restaurering liksom vård av monumenten så gott som alltid en 
förändring av det ursprungliga tillståndet. För det andra är det lika ofta fråga om ett 
förändrat utnyttjande. 

Bevarandet […] innebär ständiga förändringar, en förnyelse, som fäster kulturminnet 
vid den egna tiden. Denna anknytning är i själva verket nödvändig för kulturminnets 
fortsatta liv.12 

                                                 
8 Jansson, Sverker, 1974, Kulturvård och samhällsbildning, s. 255.  
9 Regeringens proposition, 1996/97:3, s. 27. 
10 Grundberg, Jonas, 2000, Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag, s. 88.  
11 Jansson, Sverker, 1974, Kulturvård och samhällsbildning, s. 255 f. 
12 Jansson, Sverker, 1974, Kulturvård och samhällsbildning, s. 256. 
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Skäl för bevarande varierar mellan olika personer beroende på situation, 
förutsättningar och intressen. För en antikvarie berättar en miljö eller byggnad 
en viktig historia om sin tid, för en arkitekt väger kanske de konstnärliga eller 
arkitektoniska argumenten högre. En fastighetsägare prioriterar måhända de 
ekonomiska skälen före bevarande.13 Eftersom allt inte kan bevaras är urval 
nödvändiga i alla bevarandesammanhang. Urvalet måste grundas på vissa 
värderingar. Ett exempel på en sådan värdering är begreppet ’omistlig’. Det 
som är ’omistligt’ för landet måste bevaras. Denna värderingsgrad är självklar 
om begreppet ”omistligt” klart kan definieras. En annan värdering är att hävda 
att något har ett visst vetenskapligt värde, vilket innebär att forskaren tolkar 
just detta resultat som mer rimligt än något annat. Detta är en generell 
värdeskala, vars innehåll framför allt bestäms av de objekt, som den 
antikvariska verksamheten traditionellt har sysslat med”.14 Fornlämningar är 
skyddade genom lagstiftning och här finns en slags automatisk värdering 
inbyggd. Detta gäller dock inte när det kommer till byggnader. De är svårare 
att värdera. Vad ska man gå efter? Stilhistorisk utformning eller arkitektnamn? 
Kriterierna är flera. Lagen om byggnadsminnen tillkom för att skydda 
synnerligen märkliga byggnader i enskild ägo. Lagen anger dock inte vilka 
kriterier som gäller för vad som ska anses som märkligt.15 Jag har heller inte 
lyckats finna någon klar definition av detta begrepp någonstans i den litteratur 
jag läst inför detta forskningsarbete.  

Urval och bevarande är två viktiga frågor när det gäller skapandet av en 
miljö till en kulturhistoriskt intressant miljö. Vad är egentligen en kulturmiljö? 
Riksantikvarieämbetets definition lyder som följer: 

Med kulturmiljö menas i princip hela den miljö som har formats av oss människor genom 
tiderna. Alltifrån flera tusen år gamla stenåldersboplatser till nutidens förortsmiljöer, från 
fossila och sedan länge övergivna åkermarker till våra dagars jord- och 
skogsbruksfastigheter, från gamla tiders kommunikationsleder på land och till sjöss till 
dagens motorvägar och färjeleder.16  

Detta betyder ju att alla miljöer som på något vis påverkats av en människa är 
kulturmiljö. Gatan jag går på är kulturmiljö, Konsumbutiken runt hörnet är det 
också, när jag sitter i bilen befinner jag mig i en kulturmiljö. David Lowenthal 
uttrycker det som: ”One can barely move without bumping into a heritage 

                                                 
13 Svenska Kommunförbundet, 1999, Kontinuitet och förnyelse, Kulturmiljöarbetet i kommunerna, s. 32. 
14 Jansson, Sverker, 1974, Kulturvård och samhällsbildning, s. 206. 
15 Jansson, Sverker, 1974, Kulturvård och samhällsbildning, s. 211-214. 
16 www. raa.se/kmv/index.asp, 2002-11-27. 



 7 

site”.17 Hur kan då en miljö värderas? Här spelar en rad faktorer in som ger en 
miljö speciella karaktärsegenskaper. Det kan vara bebyggelsens utformning 
och väg- och gatunätets sträckning som ofta samspelar med varandra. 
Vegetation i form av anlagda parker och alléer samt detaljer i övrigt, både 
typiska som återkommer på flera ställen i samma miljö och även enstaka 
förekommande detaljer som på något sätt berättar en historia om trakten.18 
Grundberg talar om två typer av kulturmiljöer; särskilda och allmänna. Detta 
eftersom det finns två olika slags lagliga skydd för dessa två. Med särskilda 
miljöer menar han de som utpekats som riksintressen för att de innehåller 
särskilt unika kulturminnen. Enligt lagstiftningen skall dessa miljöer skyddas. 
Ansvaret för detta vilar på staten. De allmänna kulturmiljöerna, det vill säga 
alla övriga miljöer av allmän karaktär, ska skyddas så långt det är möjligt. 
Ansvaret för dessa miljöer ligger hos de olika kommunernas 
kommunnämnder.19 

Syfte och frågeställningar 
Denna uppsats handlar om hur kulturmiljövård integreras i kommunernas 
fysiska planering och vilken roll kulturmiljöprogrammen har här. Mitt syfte är 
att diskutera vilka faktorer som styr över vad som bevaras genom den 
kommunala stadsplaneringen. Min diskussion kommer att följa två linjer. För 
det första kommer jag att redovisa och dryfta hur beslut fattas i frågor om 
bevarande av kulturmiljöer. För det andra kommer jag förankra detta i en 
konkret kommun, nämligen Vaxholm. Stämmer Sverker Janssons teori om att 
bevarande styrs av faktorerna ekonomi och bevarandesätt? Hur ser 
skyddslagstiftningen överlag ut för kulturhistoriskt intressanta miljöer och vad 
finns det för slags skydd? Vilka är ansvariga för vård och bevarande av dessa? 
Hur säkerställs bevarande? Det här är delfrågor som behöver besvaras för att 
kunna nå syftet med min studie.  

Vaxholms kommun har en bevarandeplan för Vaxholms stad, upprättad 
1979 samt ett kulturminnesvårdsprogram gällande för flera delar av den övriga 
kommunen, som upprättades 1982.20 Syftet med min fallstudie är att undersöka 
hur Vaxholms kommun levt upp till kulturmiljöprogrammet, i form av 

                                                 
17 Lowenthal, David, 1998, The heritage Crusade and the Spoils of History, s xiii. 
18 Nordin, Erik, 1976, Kulturhistoriska miljöer: värdering, urval, planering, s. 5 f. 
19 Grundberg, Jonas, 2000, Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag, s. 86 f. 
20 Kulturmiljöprogrammen täcker sällan hela kommunerna. 
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bevarandeplanen, i sin stadsplanering.21 Utifrån bevarandeplanen, vad har 
kommunen genom detaljplaner skyddat med Q- respektive q-märkning och vad 
är skillnaden mellan dessa två? Finns det områden och byggnader som inte har 
Q- eller q-märkts trots att detta har föreslagits från antikvariskt håll och vad är i 
så fall anledningen?  

Överlag verkar det finnas en viss svårighet med att förankra 
kulturmiljöprogrammen hos kommunerna.22 Varför är det så? Idag är 
kulturmiljövården förlagd inte bara på de statliga institutionerna utan ansvaret 
ligger även hos kommuner och enskilda. I kommunerna sitter förtroendevalda 
politiker med olika ideologiska ståndpunkter och fattar beslut angående frågor 
som rör kulturmiljön. Självklart har politikerna påtryckningar från flera håll 
och måste se till mångas behov. Hur viktigt är det egentligen för stadsplanerare 
och beslutsfattare att bevara kulturmiljöer? Från antikvariskt håll är det kanske 
lätt att peka ut det som borde bevaras och skyddas. Samtidigt som det är av 
vikt att värna om kulturarvet måste samhällen också ha något slags spelrum för 
att tillgodose de behov som dagens moderna samhälle kräver. Vägar behöver 
kanske breddas för att bättre anpassas för en ständigt ökande trafik, fler 
parkeringsplatser och andra serviceinstitutioner behöver anläggas. Ständigt 
måste en viktig avvägning ske.  

Avgränsning 
Jag har i min forskning valt att undersöka kulturmiljövårdens integrering i 
stadsplaneringen med utgångspunkt ur en kommun, och då enbart en del av en 
kommun. Eftersom det enbart för Vaxholms stad finns ett 40-tal gällande 
detaljplaner har jag avgränsat min undersökning till att endast jämföra 
bevarandeplanen med Vaxholms stads detaljplaner, och då med de som 
fastställts efter 1979, det vill säga efter bevarandeplanens fastställande. 
Kulturminnesvårdsprogrammet får jag av utrymmesskäl därför lämna åt sidan 
och det använder jag istället som källmaterial för den historiska översikten av 
kommunens historia. Det hade naturligtvis varit intressant göra en kvantitativ 
undersökning och jämföra flera olika kommuner, men det hade gett mig ett 
alldeles för stort och ohanterligt material. Valet av Vaxholm beror dels på att 

                                                 
21 Vaxholm har två slags kulturmiljöprogram gällande för olika delar av kommunen; bevarandeplan och 
kulturminnesvårdsprogram. Sveriges kommuner har inte någon gemensam definition av begreppet 
kulturmiljöprogram. Kulturminnesprogram, kulturminnesvårdsprogram, byggnadsinventering, underlag 
och bevarandeplan kan ha samma betydelse. 
22 Enligt intervju med Gunilla Nilsson, byggnadsantikvarie, 2002-11-20. 
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kommunen förhållandevis tidigt, jämfört med andra kommuner, lät upprätta 
bevarandeplanen som ju sedan dessutom kompletterats med 
kulturminnesvårdsprogrammet. Den andra anledningen är att jag ansåg 
Vaxholms kommun vara ett väl avgränsat område som Stockholms läns minsta 
kommun, dessutom har ingen antikvarisk uppföljning gjorts efter 
kulturminnesvårdsprogrammets tillkomst.23  

Källmaterial och metod 
Jag ska undersöka dels hur många kvarter i Vaxholms stad som fått ny 
detaljplan efter bevarandeplanens tillkomst, varför de har tagits fram, och i 
vilken grad beslutande tagit fasta på de skyddsåtgärder som 
bevarandeprogrammet föreslår. Mitt viktigaste källmaterial för undersökningen 
är då först och främst Vaxholms kommuns bevarandeplan och även de 
detaljplaneförslag som fastställts efter 1979. Eftersom Vaxholms stad, som 
nämnts tidigare, har ett 40-tal gällande detaljplaner har detaljplaneöversikten 
varit en viktig källa för min forskning. Den talar om vilken detaljplan som 
gäller för vilket kvarter.  

Jag kommer metodiskt att gå igenom och granska de detaljplaneförslag 
som fastställts efter 1979 och jämföra dem med de åtgärder som föreslagits i 
bevarandeprogrammet. Detta för att komma fram till vad som från antikvariskt 
håll har angetts vara viktiga kulturhistoriska miljöer värda att värna om, och 
vad som i gällande detaljplaner har tagits fasta på. Till varje detaljplaneförslags 
handlingar hör en planbeskrivning, genomförandebeskrivning och en plankarta. 
Planbeskrivningen beskriver syftet med planen, eventuellt vem som initierat 
den, något om äldre fortfarande gällande detaljplaner för området och om 
planområdets förutsättningar och förändringar. Genomförandebeskrivningen 
beskriver hur exempelvis organisatoriska och ekonomiska frågor ska regleras. 
Plankartan ger en översikt över det område som berörs av detaljplanen och 
innehåller olika bestämmelser vad gäller högsta tillåtna takhöjd, om en 
byggnad q- eller Q-märkts, om vinden får inredas med mera.24 För att ta reda på 
i vilket syfte detaljplanen tagits fram, har jag i den mån det framgått i 
planförslaget tagit reda på vem som initierat och bekostat framtagandet av den 
nya planen. Detta dels för att undersöka om det funnits något bevarandemotiv 

                                                 
23 Enligt intervju med Gunilla Nilsson, byggnadsantikvarie, 2002-11-20. 
24 Litet q är en skyddsbestämmelse som innebär värdefull miljö. Ett stort Q för en byggnad eller miljö 
innebär att den inte får förvanskas. Se en mer utförlig redogörelse på s.  14 f. 
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bakom och dels för att se om Sverker Janssons teori om att bevarande styrs av 
faktorerna ekonomi och bevarandesätt verkligen stämmer.  

Vidare har jag också intervjuat en stadsarkitekt vid Vaxholms kommun 
samt en byggnadsantikvarie vid Stockholms läns museum. För att kunna 
redogöra för de lagar som styr kulturmiljöfrågor och vilka skyddsåtgärder som 
tillämpas har jag främst använt mig av riksantikvarieämbetets och 
länsstyrelsens webbsidor, och även delar av plan- och bygglagen.  

Nackdelen med att använda mig av en sådan här intensiv 
forskningsuppläggning med en fallstudie i en kommun, är att resultatet av min 
undersökning inte kan vara gällande för alla kommuner i Sverige. Fördelen är 
ändå att jag genom att undersöka en kommun och således också bara en del av 
den, kan gå djupare ned i materialet och granska varje detaljplan och plankarta 
kvarter för kvarter, ta reda på planens syfte, vem som initierat framtagandet 
och så vidare. 
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Från kulturminnesvård till kulturmiljövård 

På 1970- och 80-talen vidgades kulturminnesvårdens verksamhetsområde från 
att enbart ha handlat om enskilda kulturminnen och avgränsade miljöer till att 
omfatta allmänna kulturhistoriska värden. Ansvaret för vården av kulturminnen 
ökade och kulturarvsförvaltningen skulle vara en självständig sektor inom 
samhällsplaneringen. 1978 uppmanades landets länsstyrelser och kommuner av 
dåvarande statens planverk tillsammans med riksantikvarieämbetet att upprätta 
kulturminnesvårdsprogram.25 Det som från början var tanken med att upprätta 
program för kulturmiljövård var att varje kommun skulle ha ett 
handlingsprogram för att tydliggöra de miljöer som krävde åtgärder för vård 
och bevarande. Flera kommuner kom dock inte så långt som till ett 
handlingsprogram utan det blev endast ett sektorsunderlag26 redovisande 
kulturmiljövårdens intressen. De flesta program tar upp byggda miljöer men 
kopplar inte samman dem med landskapet. I 1988 års kulturproposition införde 
regeringen ordet kulturmiljövård istället för kulturminnesvård för att markera 
denna utvidgning av begreppets innebörd.27 

Ansvaret för kulturmiljövården delas idag av flera organ såsom 
riksantikvarieämbetet, länsstyrelser, länsmuseer, kommuner, ägare och brukare 
av mark och byggnader. Riksantikvarieämbetet är ett statligt verk med 
övergripande ansvar för viss lagstiftning samt för rådgivning och 
opinionsbildning. Länsstyrelsen är ett regionalt statligt organ och upprätthåller 
bland annat lagarna kring fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkoärenden, 
men är också expertorgan. Länsmuseet är ett expertorgan, men har ingen 
myndighetsfunktion och alltså ingen beslutanderätt. Kommunerna har 
planmonopol och fattar beslut när det gäller bevarandeplaner, 

                                                 
25 Riksantikvarieämbetet, 1984, Att upprätta program för kulturminnesvård, s. 5. 
26 Ett sektorsprogram är ett program som redovisar ett intresse. Det kan exempelvis vara kulturmiljövård, 
naturvård, rekreationsområden eller områden för nybebyggelse. Det som kännetecknar 
sektorsprogrammet är att det enbart redovisar ett intresse. Översiktsplanen är ett exempel på en plan som 
sammanväger flera olika sektorsintressen. Intervju med Susanne Edén, stadsarkitekt, 2002-12-30. 
27 Backlund, Ann-Charlotte, 1998, Kommunala kulturmiljöprograms betydelse för bevarande av 
kulturvärden, s. 8, 26. 
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kulturmiljövårdsprogram med mera, men måste i beslutsfattandet väga samman 
olika intressen. Ägarna är en viktig grupp, äganderätten är grundläggande, 
därför måste det finnas starka skäl för att gripa in i den, till exempel genom ett 
bevarande mot ägarens vilja. Brukarna har en svag ställning och kommer bara 
till tals som en allmän opinion. Eftersom ansvaret för kulturmiljövården delas 
av så många olika instanser, krävs instrument för att samordna de åtgärder som 
sätts in för att de kulturhistoriska värdena ska kunna skyddas, vårdas och 
underhållas. Kulturmiljöprogram är ett sådan instrument.28 Programmen 
innehåller en beskrivning och värdering av bebyggelse, kulturlandskap och 
fornlämningar.29 De visar översiktligt på de miljöer som är viktiga att värna om 
ur kulturhistorisk synpunkt. Kulturmiljöprogrammens användningsområden är 
flera; De kan ge underlag för prioriteringar angående bevarandefrågor. Den del 
i programmet som beskriver bygdens historia kan utnyttjas som kunskapsbas 
inte bara för planerare utan också för kommunens invånare.30 Programmet är 
också viktigt eftersom kulturmiljövården nu har blivit närmare sammankopplat 
med fysisk planering, därför behövs miljöer särskilt pekas ut och beskrivas.31 

En del av kulturmiljöprogrammet består också av en sammanställning av 
aktuella åtgärder, angelägna att se till både under den närmaste tidsperioden, 
och sådana som kan bli nödvändiga på grund av exploatering eller 
strukturförändring.32 Hur kulturmiljöprogrammen är framtagna kan variera 
något, många är upprättade av ett länsmuseum på uppdrag från kommunen. 
Kulturmiljöprogrammen beställs från olika håll i olika kommuner. Det kan 
vara på initiativ av kulturförvaltningen, byggnadsnämnden, 
stadsbyggnadskontoret eller hembygdsföreningen. Programmen kan vara 
utformade som tryckta rapporter eller böcker. Bevarandeprogram och 
kulturmiljöprogram är inte något som helst styrande i stadsplaneringen utan 
fungerar endast som hjälp och underlag. Däremot finns lagar som styr, bland 
annat Plan- och bygglagen samt Boverkets författningssamling.33 

                                                 
28 Riksantikvarieämbetet, 1984, Att upprätta program för kulturminnesvård, s. 6. 
29 Backlund, Ann-Charlotte, 1998, Kommunala kulturmiljöprograms betydelse för bevarande av 
kulturvärden, s. 14. 
30 Riksantikvarieämbetet, 1984, Att upprätta program för kulturminnesvård, s. 6. 
31 Backlund, Ann-Charlotte, 1998, Kommunala kulturmiljöprograms betydelse för bevarande av 
kulturvärden, s. 26. 
32 Riksantikvarieämbetet, Statens Planverk, 1978, Till kommuner och länsstyrelser: Program för 
kulturminnesvård, s. 8. 
33 Backlund, Ann-Charlotte, 1998, Kommunala kulturmiljöprograms betydelse för bevarande av 
kulturvärden, s. 14 ff. 
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Hur ska programmen utformas? 
Målet med att beskriva länets kulturmiljö bör vara att visa hur kulturlandskapet 
och tätorter ännu återspeglar drag i den historiska utvecklingen. Beskrivning 
och analys ska ge både bakgrund och motivering till varför en miljö eller 
objekt valts ut. Detta visar tydligare på varför ett visst urval skett. Urvalet ska 
visa ett historiskt förlopp. Riksantikvarieämbetet föreslår en modell för hur 
beskrivningsdelen kan se ut och kopplar samman forskning inom områdena 
kulturgeografi och arkeologi genom att peka ut samhällsutvecklingens 
betydelse för kulturlandskapets utseende. Programmen ska redovisa vad 
kommunen har för syfte och ambitionsnivå med kulturmiljöfrågorna.34 

1996 sände Statistiska Centralbyrån ut en enkät till landets 288 kommuner 
angående kulturmiljöprogrammen, för att få reda på vilka kommuner som 
upprättat program, hur innehållet såg ut och hur arbetet med programmen 
fungerar. Enkäten skickades ut på uppdrag av Statens Kulturråd, 
Riksantikvarieämbetet och Svenska Kommunförbundet. De 272 svaren som 
inkom visade att kulturmiljöprogrammen har en ganska jämn spridning över 
hela landet. Endast ett län, Halland, uppgav att det har program för samtliga 
kommuner. I Gävleborg och Jämtlands län har flera kommuner omfattande 
byggnadsinventeringar, därför har där endast ett fåtal kommuner låtit upprätta 
kulturmiljöprogram. Skillnaden mellan kulturmiljöprogram och 
byggnadsinventering är att tyngdpunkten i programmen ligger på hela miljöers 
avgränsning, beskrivning och värdering och ej som i byggnadsinventeringarna 
på byggnader och objekt.35  

Fallstudien som Ann-Charlotte Backlund gjorde i några utvalda kommuner 
visade på att det verkar ganska trögt att förankra programmen i det politiska 
planeringsarbetet. Som anledning uppgavs till exempel i Ludvika att 
”åtgärdsförslagen är för långtgående för att […] kunna förankras politiskt”.36 I 
en enkät ställd till Stockholms läns kommuner i samband med starten av 
arbetet med Agenda Kulturarv, våren 2002, angav flera som svar på frågan om 
kulturmiljö ses som resurs eller hinder, att ”den politiska viljan till bevarande 
och kulturvårdande åtgärder är svag, och att kulturmiljön fortfarande uppfattas 

                                                 
34 Riksantikvarieämbetet, 1984, Att upprätta program för kulturminnesvård, s. 7 ff. 
35 Backlund, Ann-Charlotte, 1998, Kommunala kulturmiljöprograms betydelse för bevarande av 
kulturvärden, s. 11 f. 
36 Backlund, Ann-Charlotte, 1998, Kommunala kulturmiljöprograms betydelse för bevarande av 
kulturvärden, s. 16. 
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som ett hinder i utvecklingen”. Dessutom angavs kulturmiljöprogrammens 
faktaunderlag vara svårtillgängligt.37  

Förutom kommunala kulturmiljöprogram förekommer också regionala 
kulturmiljöprogram. Dessa upprättas till exempel om mark- och vatten-
användningsfrågor kommer att beröra flera kommuner eller om flera 
kommuners översiktliga planering behöver synkroniseras. 38 

Lagar och skyddsbestämmelser 
Vad finns det för lagar och skyddsbestämmelser för kulturhistoriskt intressanta 
områden? En viktig lag är Plan- och bygglagen, PBL, som tillkom 1987 och 
reglerar frågor om hur mark får användas i all slags bebyggelsesyften. Den 
talar om vad en markägare tillåts att göra och inte göra med sin mark. 
Kontrollen av markägaren sker genom att denne måste söka lov eller tillstånd 
för att vidta åtgärder på marken. Det som främst regleras i Plan- och bygglagen 
är förhållandet mellan samhälle och fastighetsägare. Här kan också utläsas vem 
som primärt får fatta beslut, stat eller kommun.39 Det finns även en rad andra 
lagar som reglerar hur markanvändning får ske; lagen om kulturminnen 
skyddar de mest värdefulla miljöerna och objekten. Lagen innehåller 
bestämmelser för hur värdefulla byggnader, fornlämningar, fornfynd, kyrkliga 
kulturminnen och vissa kulturföremål skall skyddas. Den anger till exempel 
vad som gäller för att en byggnad eller bebyggelsemiljö ska kunna klassas som 
byggnadsminne och vad skyddet då innebär. Miljöbalken har stor betydelse för 
kulturmiljövården eftersom den fastslår att natur- och kulturmiljöer ska 
skyddas och vårdas. De områden som klassificerats som riksintressen omfattas 
av denna lag.40 

Med plan- och bygglagen fick kommunerna ett större ansvar för att ta 
tillvara sina kulturmiljöer. I och med lagen förutsattes det att kommunerna 
skulle bygga upp sin egen kompetens för att arbeta med frågor rörande kultur- 
och miljövård. Det förutsattes också att länsmuseernas antikvariska kompetens 
skulle utnyttjas. Statens roll blev bland annat att ta till vara det som var av 
nationellt intresse, riksintresse. Plan- och Bygglagens införande har gett stat 
och kommun likartade befogenheter gentemot enskilda intressen. Kommunerna 

                                                 
37 Prenzlau-Enander Gabriele och Roos Britta, 2002, Resultat från enkät om kulturvårdande arbete i 
kommunerna i Stockholms län. 
38 SOU 1994:36, Miljö och fysisk planering, s. 190 f. 
39 SOU 1994:36 Miljö och fysisk planering, s. 57 f. 
40 www.raa.se/kml/index.asp, 2002-11-27. 
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kan reglera bebyggelsemiljön genom att meddela skyddsbestämmelser och 
rivningsförbud. För riksintressen har staten fortfarande det övergripande 
ansvaret. I den fysiska miljön ligger det alltså på både stat, kommun, 
markägare och brukare att bevaka kulturvården.41 Idag finns cirka 1.700 miljöer 
i Sverige som förklarats som riksintressanta. De kan omfatta allt från 
jordbruksbyar till medeltida och moderna stadsområden. Dessa områden ska 
tillsammans representera hela rikets historia från forntid och fram till idag både 
vad gäller hur människan bott och levat, hur naturresurser utnyttjats, hur 
samhället utvecklats och så vidare. Detta är alltså områden som ansetts så pass 
kulturhistoriskt intressanta för Sveriges historia att de nu är juridiskt skyddade 
genom att de fastslagits i miljöbalken. Att miljöer förklaras som riksintressanta 
innebär dock inte något automatiskt skydd. Däremot kan kommunala beslut 
upphävas av stat eller länsstyrelse om man finner att full hänsyn ej tagits till 
kulturvärdena vid planering.42 Ytterligare en skyddsbeteckning en byggnad kan 
få är en byggnadsminnesförklaring. Länsstyrelsen kan förklara ”synnerligen 
märkliga” byggnader som byggnadsminnen. Synnerligen märklig är den 
byggnad som har arkitektoniska och kulturhistoriska kvaliteter. Här vägs 
faktorer som byggnadsteknik, material, och sociala dimensioner in. 
Bestämmelserna för byggnadsminnen gäller inte bara för olika slags fysiska 
byggnader utan också för andra anläggningar som exempelvis parker och 
trädgårdar. Att byggnaden eller miljön skyddas som byggnadsminne innebär 
att den ska bevaras för framtiden som ett historiskt dokument, i enlighet med 
kulturminneslagen. Den ges därför särskilda skyddsföreskrifter som kan se lite 
olika ut beroende på hur byggnaden eller miljön används och utnyttjas idag. 
Eventuella ändringsåtgärder i byggnadsminnets skyddade delar kräver tillstånd 
av Länsstyrelsen.43 ”K-märkt” är ett begrepp som de flesta känner till och 
brukar förknippas med något kulturhistoriskt värdefullt. Vad betyder det 
egentligen? Beteckningen har ingen juridisk betydelse och saknar lagskydd. 
Var beteckningen ”K-märkt” kommer ifrån är lite oklart och det finns flera 
möjliga förklaringar. Det skulle kunna vara en förkortning av ordet 
kulturminnesmärkt som enligt 1942 års lagstiftning var en statligt skyddad 
byggnad. K har också tidigare varit beteckning för kulturreservat i stadsplaner 
och har idag ersatts av q eller Q. En tredje teori är att det kommer från 

                                                 
41 SOU 1994:36, Miljö och fysisk planering, s. 115-124. 
42 www.raa.se/kml/index.asp, 2002-11-27. 
43 www.ab.lst.se/templates/InformationPage__3832.asp, 2003-01-07. 
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karttecknet (K) som markerade en kulturhistoriskt märklig byggnad på 
topografiska kartan.44 
Litet q är en skyddsbestämmelse som innebär värdefull miljö. Eventuella 
ändringar får ske med största möjliga hänsyn till omgivningen. Den yttre 
formen och den allmänna karaktären får inte förvanskas. Med tillägg kan q 
också omfatta krav på utformningen av byggnadens exteriör och interiör. En 
Q-beteckning för en byggnad eller miljö innebär att den inte får förvanskas. Q 
står för kulturreservat vilket innebär att marken enbart får användas för 
befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.45 En byggnad eller miljö kan 
endast q- alternativt Q-märkas i samband med en detaljplaneändring.46 I 
kommunernas detaljplaner används klassificeringarna q och Q oftast 
tillsammans med flera bokstavskombinationer. Om en byggnad exempelvis 
märkts med QBIIn betyder Q kulturreservat, oavsett om det är mark eller 
byggnad som menas, B står för bostad, II betyder att huset har två våningar och 
n betyder förbud mot vindsinredning.  

Kommunernas planering  

Enligt plan- och bygglagen måste alla kommuner i Sverige ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunen och talar om hur den framtida 
mark- och vattenanvändningen kommer att se ut. Planen ska vara vägledande 
för de beslut som fattas vad gäller kommunens syn på hur mark- och 
vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska bevaras och 
utvecklas.47 Definitionen av bebyggd miljö är förutom bebyggelse också 
anläggningar, vegetation, parker och andra grönområden.48 Det som också 
redovisas i planen vilka konsekvenser förändringar i ovanstående mark- och 
vattenanvändning kommer att få, hur kommunen avser att tillgodose allmänna 
intressen samt riksintressen.49 Eftersom översiktsplanen inte är juridiskt 
bindande används den endast som vägledning. Varje kommun är skyldig att se 
över sin översiktsplan minst en gång under varje mandatperiod. Anledningen 

                                                 
44 Svenska kommunförbundet, Stockholm 1999, Kontinuitet och Förnyelse, Kulturmiljöarbetet i 
kommunerna, s. 23. 
45 Svenska kommunförbundet, Stockholm 1999, Kontinuitet och Förnyelse, Kulturmiljöarbetet i 
kommunerna, s. 24 f. Vaxholms kommun, 1979, Bevarandeplan för Vaxholm, s. 47. 
46 Vaxholms kommun, 1979, Bevarandeplan för Vaxholm, s. 39. 
47 SFS 1987:10, Plan- och bygglagen, 4:1. 
48 SFS 1987:10, Plan- och bygglagen, 1kap 3§, 1:7.  
49 SOU 1994:36, Miljö och fysisk planering, s. 24.  
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till detta är att samhällsutvecklingen tillsammans med förändrade värderingar 
successivt ger nya förutsättningar för kommunens planering. Dessutom är det 
viktigt att allmänheten får insyn i och kan övervaka att kommunens 
övergripande mål följs.50  

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande och därför sker den rättsliga 
regleringen av markens användning och bebyggelseutveckling genom en 
detaljplan. Den ska reglera vilka rättigheter som gäller mellan markägare och 
samhälle och även olika markägare emellan.51 Planen talar om ändamålet med 
den framtida markanvändningen, exempelvis om marken ska användas till 
bostäder, parker eller industri, men också hur bebyggelse ska utformas, vilket 
material fasaden bör bestå av, lämplig färgsättning, antal våningar och så 
vidare. Det är kommunen som fattar beslut om när en detaljplan ska upprättas 
och den får endast omfatta en begränsad del av kommunen.52 De områden som 
inte innefattas i detaljplanen kan istället få områdesbestämmelser om det är 
nödvändigt för att översiktsplanens syfte skall kunna uppnås eller för att 
säkerställa att riksintressen tillgodoses. Detaljplanen är rättsligt bindande för 
myndigheter och enskilda.53 När förslag till en detaljplan ska upprättas måste 
samråd ske med länsstyrelsen, fastighetsbildningsmyndigheten och de 
kommuner som berörs av planen. Dessa har då under samrådstiden möjlighet 
att lämna synpunkter på förslaget. Kommunfullmäktige är den som antar 
detaljplanen.54 

 

                                                 
50 SOU 1994:36, Miljö och fysisk planering, s 24. 
51 SOU 1994:36, Miljö och fysisk planering, s. 61 ff. 
52 www.haninge.se/templates/PrintPage.asp?id=4079, 2002-09-17, 
www.haninge.se/templates/Print/Page.asp?=2641, 2002-09-17. 
53 SFS 1987:10, Plan- och bygglagen, 1kap 3 §, 1:6-1:7. 
54 SOU 1994:36, Miljö och fysisk planering, s. 65.  
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Vaxholms kommun 

Kommunens historia 
De första spåren av mänsklig aktivitet i Vaxholms kommun har daterats till 
omkring 2.000 år före kristus. Spåren består av en stenåldersboplats strax 
nordost om Österåkers kyrka.55 Den största delen av de fornlämningar som 
finns i kommunen är från järnåldern och består mest av gravfält. Dessa gravfält 
har haft betydelse för att kunna kartlägga hur bebyggelsen har utvecklats, 
eftersom järnåldersmänniskorna under denna tid begravde sina döda intill 
boplatsen. Vid slutskedet av järnåldern ökade befolkningen i trakten markant.56 
Först på medeltiden har större delar av den nuvarande kommunens yta tagits i 
anspråk för bosättning, skärgården till exempel. Många av de gårdar som 
uppfördes hade namn som slutade på –bol, -sättra och –boda vilka var vanliga 
under denna tid.57 Under stormaktstiden belönades ofta adeln i jordegendomar 
istället för kontanter. Om marken skulle skattebefrias krävdes att de bebyggdes 
med säterier. I kommunen uppfördes 11 säterier under 1600-talet. Säterierna 
behövde torpare som arbetskraft och detta medförde att en rad torp uppfördes. I 
samband med att indelningsverket kom till uppfördes en rad militära bostäder.58 
Indelningsverket var ett system för att avlöna krigsmaktens personal med 
boplats på kronans mark.59 Vid slutet av 1800-talet började nya typer av 
byggnader uppföras, hus med två våningar, en del målades röda, taken började 
beläggas med tegel istället för torv och vass och större gårdar anlades. 
Ångbåtstrafiken gjorde det möjligt för Stockholms borgare att uppföra 
sommarboställen på skärgårdsöarna, så kallade grosshandlarvillor. In på 1900-
talet började sedan även de från lägre samhällsklasser bygga sommarhus här.60 
                                                 
55 Bratt, Peter & Källman, Rolf, 1981, Kulturminnesvårdsprogram för Vaxholms kommun, s. 15. 
56 Bratt, Peter, & Källman, Rolf, 1981, Kulturminnesvårdsprogram för Vaxholms kommun, s. 21. 
57 Bratt,Peter, & Källman, Rolf, 1981, Kulturminnesvårdsprogram för Vaxholms kommun, s. 27. 
58 Bratt, Peter & Källman, Rolf, 1981, Kulturminnesvårdsprogram för Vaxholms kommun, s. 31 ff. 
59 Hadenius, Stig, Nilsson, Torbjörn & Åselius, Gunnar, 1996, Sveriges historia: vad varje svensk bör 
veta, s. 154. 
60 Bratt, Peter & Källma,n Rolf, 1981, Kulturminnesvårdsprogram för Vaxholms kommun, s. 36-38. 
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Vaxholms kommun är en av de minsta kommunerna i Sverige. Idag har 
kommunen 9.618 invånare. Kommunen har i dagsläget borgerligt styre. Vaxön 
är huvudön och till kommunen räknas också ett 60-tal öar.61 Den första 
förbindelsen med fastlandet fick Vaxön 1926 i och med Pålsundsbron. 62 

Vaxön och Vaxholms historia 
På 1500-talet lät Kronan uppföra Vaxholms fästning på Vaxholmen, i sundet 
mellan Rindö och huvudön Vaxön. I samband med detta uppstod samhället 
Vaxholm på Vaxön. Närheten till fästningen begränsade troligen huvudöns 
bebyggelse. Vaxön tillhörde nämligen kronan ända fram till 1930, och de hus 
som uppfördes i Vaxholm fram till år 1912 fick, enligt kronans instruktioner 
enbart byggas i trä för att snabbt kunna brännas ned vid ett fientligt anfall. En 
stor del av denna äldre träbebyggelse finns fortfarande bevarad i stadskärnan, 
några har dock försvunnit för att kunna tillgodose dagens behov av 
parkeringsplatser, hyreshus och butiker.63  

Vid mitten av 1800-talet blev Vaxholm, som nämnts tidigare en 
rekreationsplats om sommaren för Stockholms borgarklass. Stora trävillor 
uppfördes i staden och även på öarna närmast runt omkring. Flera av de hus 
som idag präglar stadens sammansättning uppfördes mellan 1875-1910.64 

Även Vaxholm fick ta sin beskärda del av 1960-talets rivningsiver då en 
stor del av bebyggelsen i två kvarter i den centrala staden revs för att ge rum åt 
modernare bostadshus.65 Det som idag är karaktäristiskt för stadsbilden är en- 
och tvåvåningshusen av trä som stadsmässigt placerats i gatulinjen och har 
utsmyckade detaljer som glasverandor, staket och grindar med snickarglädje. 
Husens innergårdar och plank samt fasadfärgerna som mestadels är målade i 
ljusa kulörer är också av vikt för stadens helhetsbild.66 Vaxholms stadskärna är 
av riksintresse för kulturmiljövården.67 

                                                 
61 www.vaxholm.se, 2002-12-02. 
62 Bratt, Peter & Källman, Rolf, 1981, Kulturminnesvårdsprogram för Vaxholms kommun, s. 48. 
63 Bratt, Peter, & Källman, Rolf, 1981, Kulturminnesvårdsprogram för Vaxholms kommun, s. 47 f. 
64 Vaxholms kommun, 1979, Bevarandeplan för Vaxholm, s. 8 f. 
65 Vaxholms kommun, 1979, Bevarandeplan för Vaxholm, s. 8 f. 
66 Vaxholms kommun, 1979, Bevarandeplan för Vaxholm, s. 11 f. 
67 Vaxholms kommun, 1999-09-13,Förslag till detaljplan för Kv Konstapeln mm, dp 320. 
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Vaxholms bevarandeplan 
Beslutet om att upprätta en bevarandeplan för Vaxholm togs efter flera 
motioner från fullmäktigeledamöter om att bevara Vaxholms kulturhistoriska 
miljöer. Planen har arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av 
kommuntjänstemän vid Vaxholms kommun, länsantikvarien, Vaxholms 
kulturförening samt Vaxholms hembygdsförening och den antogs av 
kommunfullmäktige den 18 juni 1979.68  

Bevarandeplanens syfte uppges vara att ”informera såväl enskilda personer 
som den kommunala förvaltningen om förutsättningarna för vård och 
bevarande av bebyggelsemiljön i Vaxholm”.69 Vid byggnadslovsprövning, det 
vill säga, när en enskild fastighetsägare önskar bygga om eller till ska 
bevarandeplanen ligga som en del av underlaget i bedömningen.70 
Bevarandeplanen inleds med en resumé över stadens historiska utveckling. 
Därpå följer en beskrivande del som är indelad i tre avsnitt och beskriver de 
riktlinjer detaljplaneändringar bör följa för att bli gällande;  

1. ”Stadsbild”; belyser vad som karaktäriserar stadsbilden. Avsnittet 
beskriver vilka byggnader som är kända landmärken, vanliga 
byggnadsmaterial och det allmänna utseendet på stadens hus.  

2. ”Allmän platsmark”; riktar sig till kommunen och rör frågor som var 
parkeringsplatser bör placeras, allmänna frågor om trafik, belysning, 
parkområden samt vatten och avlopp. 

3. ”Kvartersmark”; syftar till att vara vägledande för enskilda personer 
vid till exempel renovering av hus. Här ges råd om lämpliga 
byggnadsmaterial och färgsättningar, hur man ska vårda murar och 
staket, renovera fönster med mera. Läsaren får till och med recept på 
hur man kan blanda till olika slags färger. 71 

Därefter följer en beskrivning av vad en stadsplan, (benämns idag oftast som 
detaljplan) har för roll, betydelse och vad dess utformningskrav bör innefatta. 
Utformningskraven som preciseras i stadsplanebeskrivningen bör omfatta: 

att den befintliga miljön skall vara styrande vid behov av förändring,  
att hänsyn därvid skall tagas till topografi, tomtstorlek, bebyggelsens täthet inklusive 

uthus m m, placering med hänsyn till gatumiljön och bebyggelsen på angränsande tomter, 

                                                 
68 Vaxholms kommun, 1979, Bevarandeplan för Vaxholm, s. 1. 
69 Vaxholms kommun, 1979, Bevarandeplan för Vaxholm, s. 7. 
70 Vaxholms kommun, 1979, Bevarandeplan för Vaxholm, s. 42. 
71 Vaxholms kommun, 1979, Bevarandeplan för Vaxholm, s. 7. 
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byggnadens mått och volym, takvinkel, fasad- och takmaterial, fasadens detaljeringsgrad, 
fönstermått och fönsteromfattning, byggnadens utvändiga färgsättning samt förekomsten 
av eller behov av staket, plank och vegetation.72 

I bevarandeplanen bedöms byggnader och miljöer dels utifrån en utförlig 
bebyggelseinventering och dels genom en tregradig värdeskala. Skalan anger 
om byggnaden, alternativt miljön, är ”intressant”, ”värdefull” eller ”omistlig”.73 

Kvarter för kvarter i Vaxholms stad har sedan inventerats i 
bevarandeplanen. En kort beskrivning av kvarterets karaktäristik ges och därpå 
följer riktlinjer för om någon, alternativt flera byggnader eller hela kvarter bör 
q- eller Q-märkas, om några fastigheter behöver renoveras eller ändras på ett 
eller annat sätt. Här anges också ifall delar av marken på någon tomt bör 
omdisponeras för andra ändamål, om tomtgränser borde ändras och så vidare.  

Vaxholms kommuns Kulturminnesvårdsprogram 
Programmet arbetades fram av länsstyrelsen på uppdrag av Vaxholms 
kommuns kulturnämnd. Hela kommunen omfattas dock inte av programmet 
eftersom det inte ingick i uppdraget. De områden som har inventerats är 
förutom fastlandet  5 av de 60-talet öar som hör till kommunen. Öarna som tas 
upp i programmet är Resarö, Rindö, Tynningö, Ramsö och Ljusterö. Som 
nämnts tidigare har Vaxholms stad ett särskilt bevarandeprogram och därför 
ingår ej Vaxön i kulturminnesprogrammet.74 

Den första delen av programmet innehåller en beskrivning av kommunens 
utveckling från det att inlandsisen drog sig tillbaka och fram till idag. 
Författarna tar upp och beskriver var de första bosättningarna uppstod och hur 
och var bebyggelsen utvecklats. Den resterande delen av programmet består av 
inventering och beskrivning av kommunens kulturhistoriska miljöer med 
motivering till varför de anses vara av kulturhistoriskt intresse. De närmiljöer 
som tagits upp i programmet består till stor del av äldre jordbruksbebyggelse. 
Det som dominerar på fastlandet är herrgårdsmiljöer. Vaxholms fästning med 
anläggningar tas också upp i programmet samt även sommarvillorna från slutet 
av 1800-talet och början av 1900-talet. I sammanfattningen i 
kulturminnesprogrammet påpekas att inte hela Vaxholms skärgård upptas i 
programmet och att det därför är ”viktigt att programmet i framtiden 

                                                 
72 Vaxholms kommun, 1979, Bevarandeplan för Vaxholm, s. 40. 
73 Vaxholms kommun, 1979, Bevarandeplan för Vaxholm, s. 39. 
74 Bratt, Peter & Källman, Rolf, 1981, Kulturminnesvårdsprogram för Vaxholms kommun, s. 11. 
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kompletteras med dessa områden så att kommunen får en heltäckande 
redovisning av de kulturhistoriska intressena”.75 Kulturmiljöprogrammet tar 
även upp att kommunen behöver göra en analys av kulturlandskapets 
utveckling och förändring samt en inventering av ”lämningar efter äldre 
brukningsformer”.76 Det har nu gått drygt 20 år sedan kulturminnesprogrammet 
upprättades, fortfarande finns inga officiella planer på en komplettering. 
Däremot finns önskemål om att göra en inventering av hela kommunen samt en 
värdering och modell för hur materialet ska användas.77  

Jämförelse mellan bevarandeplan och detaljplaner 
Den äldsta fortfarande gällande detaljplanen fastställdes 1926 och gäller 
fortfarande för flera eller delar av stadens kvarter. Vissa av detaljplanerna är 
endast delvis gällande. Detta kan bero på att ändringar gjorts på en eller flera 
fastigheter i ett kvarter, eller så har kanske en tomtgräns ändrats. Endast ett 
fåtal detaljplaner har upprättats efter bevarandeplanens tillkomst 1979. 
Eftersom min undersökningsmetod grundar sig på hur bevarandeplanen 
använts som underlag i stadsplaneringen, har jag därför bara gått igenom de 
detaljplaner som fastställts efter 1979.  

I bevarandeplanen finns tillsammans med varje kvartersbeskrivning även 
en översiktskarta. På kartan har de byggnader som bedöms vara ”intressanta”, 
”värdefulla” eller ”omistliga” ur kulturhistorisk synpunkt markerats med olika 
mönster beroende på vilken värdering de fått. ”Intressanta” byggnader har 
markerats med prickmönster, ”värdefulla” med ränder och ”omistliga” med 
rutmönster. Vad gäller kvartersnumreringen nedan utgår jag från den 
nummerordning som görs i bevarandeplanen där kvarteren presenteras 
bokstavsordning. I några fall berörs flera kvarter av samma detaljplan och då 
tar jag upp dem i samma stycke.  

Kvarter nummer 1, Artilleristen, kvarter 36, Sockenstugan, samt 
stadsäga 50, Lägret 
En byggnad i kvarteret Artilleristen har i bevarandeplanen värderats som 
”värdefull ur kulturhistorisk synpunkt”. Det är en biograf i putsad sten och 
anges vara av betydelse för gaturummet. En av tomterna rekommenderas som 

                                                 
75 Bratt, Peter & Källman, Rolf, 1981, Kulturminnesvårdsprogram för Vaxholms kommun, s. 155. 
76 Bratt, Peter & Källman, Rolf, 1981, Kulturminnesvårdsprogram för Vaxholms kommun, s. 156. 
77 Enligt intervju med Susanne Edén, stadsarkitekt, Vaxholms kommun, 2002-12-30. 
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lämplig att användas till allmän parkering då detta saknas i området. Litet q 
föreslås för hela kvarteret.78 

 Kvarteret Sockenstugan har tidigare tillhört kyrkokvarteret. I angränsning 
till detta kvarter ligger en gammal brandstation som anges vara betydande för 
upplevelsen av gaturummet. Byggnaden bedöms i bevarandeplanen som 
”omistlig ur kulturhistorisk synpunkt” och i riktlinjerna anges att denna mark 
bör tillföras kvarteret vid en stadsplaneändring. Litet q föreslås för hela 
kvarteret.79 

Stadsäga 50, Lägret, är en park som ägs av kommunen. Området tas inte 
upp som kvarter i bevarandeplanen och har inte fått några särskilda 
skyddsrekommendationer.  

Förslag till ändring av stadsplanen för Sockenstugan initierades av 
Vaxholms kyrkoråd som på församlingens vägnar önskade köpa en del av 
områdets mark, bland annat den där den före detta brandstationen står. Att 
kvarteret Artilleristen finns med i stadsplaneförslaget beror endast på att man 
där, i enlighet med bevarandeplanen, kunde lösa den rådande parkeringsbristen 
i området. Lägret berörs av planförslaget på grund av att områdets gatukök 
krävde fler parkeringsplatser. I övrigt gäller fortfarande detaljplan 1 från 1926 i 
stadsäga 50, Lägret. Resultatet av den nya stadsplanen blev att den gamla 
brandstationen fick en Q-beteckning. Någon annan q-märkning har inte 
bedömts nödvändig. I stadsplaneförslaget finns ingen redogörelse för vem som 
bekostat framtagandet av den nya detaljplanen. 80 

Kvarter nr 3, Bergshyddan 
I kvarteret Bergshyddan finns byggnader bevarade från mitten av 1800-talet. 
Enligt bevarandeplanen har kvarteret ett mycket stort miljövärde. I riktlinjerna 
rekommenderas q för hela kvarteret och Q för ett av husen som i planen 
bedömts som ur kulturhistorisk synvinkel ”värdefullt”.81 

Syftet med en ny detaljplan för kvarteret var dels att ändra 
markanvändningen från bostadsändamål till parkeringsändamål och dels att 
möjliggöra fastighetsreglering. Detaljplan 1 från 1926 gäller fortfarande för 

                                                 
78 Vaxholms kommun, 1979, Bevarandeplan för Vaxholm, s. 49. 
79 Vaxholms kommun, 1979, Bevarandeplan för Vaxholm, s. 85. 
80 Vaxholms kommun, 1982-07-13, Förslag till ändring av stadsplan för kvarteren Sockenstugan och 
Artilleristen, samt del av stadsäga 50 i Vaxholm, dp 296. 
81 Vaxholms kommun, 1979, Bevarandeplan för Vaxholm, s. 51. 
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större delen av kvarteret. Ingenting har således varken q- eller Q-märkts. Vem 
som initierat detaljplanen nämns inte.82  

Kvarter 15, Konstapeln, samt del av 27, Repslagaren och 21, 
Matrosen 
På 50-talet revs flera byggnader i kvarteret Konstapeln. Istället uppfördes 
bostadshus med butiker i gatuplan. Litet q föreslås för hela kvarteret med 
motiveringen;  

q-beteckningen får här anses som en anmaning att vid framtida förändringar i byggnader 
och detaljer taga hänsyn till att kvarterets fasad är en första anblick från sjön och 
synnerligen betydelsefull. På sikt är det önskvärt att bebyggelsens karaktär mer anpassas 
till Vaxholmsmiljö.83  

I Repslagaren har flera fastigheter i bevarandeplanen bedömts vara 
”intressanta” och en byggnad som ”värdefull” ur kulturhistorisk synpunkt. 
Även här har flera byggnader rivits vid mitten av 1900-talet. Litet q 
rekommenderas för hela kvarteret; ”q-beteckningen innebär för bebyggelsen 
vid Hamngatan att framtida åtgärder i fasader och detaljer åstadkommer 
Vaxholmsk karaktär.”84 Kvarteret Matrosen berörs endast med en del av en 
fastighet i detaljplaneförslaget för detaljplan 320. Matrosen berörs även av 
ytterligare en detaljplan och därför tar jag upp det kvarteret längre fram i 
undersökningen. Syftet med att ta fram ett nytt detaljplaneförslag för området 
var att möjliggöra förtätning av bebyggelsen i kvarteret Konstapeln. Vem som 
var initiativtagare till planen framkommer inte i planförslaget. Eftersom 
byggnadsprojektet är inkluderat i kommunens bostadsförsörjningsprogram 
borde kommunen vara den som var initiativtagare och har i så fall själv fått 
bekosta framtagandet av ny detaljplan. I förslaget hänvisas till 
bevarandeplanens rekommendation att anpassa bebyggelsens karaktär till 
Vaxholmsmiljö. Inget nämns dock om q-märkning.85  

Innan planen fastslogs inkom flera överklaganden från hyresgäster boendes 
i eller i anslutning till kvarteret Konstapeln. I protesterna framhölls det att den 
nybebyggelse som planerades gick tvärs emot bevarandeplanens 
rekommendationer tack vare bostadshusets dominerande höjd. Länsstyrelsens 

                                                 
82 Vaxholms stad, 1998-12-28, Detaljplan för del av kv Bergshyddan, dp 356. 
83 Vaxholms kommun, 1979, Bevarandeplan för Vaxholm, s. 63. 
84 Vaxholms kommun, 1979, Bevarandeplan för Vaxholm, s. 76. 
85 Vaxholms kommun, 1990-09-13. Förslag till detaljplan för kv Konstapeln mm, dp 320. 
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svar på detta var att det i första hand åligger kommunen att besluta om 
markanvändning och den nya bebyggelsens anpassning till miljön. De övriga 
överklagandena gällde fastighetsanvändning och den förändring av miljön de 
planerade bostadshusen skulle innebära. Detta  genom begränsning av ljus och 
utsikt samt försämring av luftmiljön på en av gårdarna. Alla överklaganden har 
tagits i beaktande av Länsstyrelsen. Vad gäller fastighetsanvändning införs 
enbart möjligheten att använda fastigheten för flera ändamål än enbart bostad. 
Angående inverkan på ljus och utsikt har länsstyrelsen bedömt besväret med 
beaktande av läget i centrala Vaxholm och därför kan ingen hänsyn tas till 
detta. För den påtalade försämringen av luftmiljön utgår Länsstyrelsen från att 
kommunen bevakar denna fråga. Samtliga överklaganden avslogs.86 

Kvarter 17, Kronudden 
I bevarandeplanen anges att ”området ger intryck av välvårdad park. 
Strandlinjen har markerats med kajbyggnad från litet badhus med brygga i norr 
och fram till den kommunägda marken vid kvarteret Tullbommen”.87 
Kajbyggnaden och badhuset har i bevarandeplanen fått bedömningarna 
”värdefulla”. Den ena av de två fastigheterna som enligt kartbilden i 
bevarandeplanen är uppförda i två plan har bedömts vara ”omistlig” och den 
andra som ”intressant”. Q föreslås för hela kvarteret och så även för den 
”omistliga” tvåvåningsbyggnaden.88  

Förslaget till detaljplan 302 togs fram eftersom en ny fastighet bildats 
genom att markägaren, staten, sålt området till en bostadsrättsförening. I 
enlighet med bevarandeplanen ville man genom detta förslag skydda de två 
befintliga bostadshusen. Planen täcker större delen av kvarteret, den 
återstående omfattas av en detaljplan från 1964. Tvåvåningsbyggnaden som i 
bevarandeplanen bedömts som ”omistligt” har fått beteckningen Q med tillägg 
att vinden ej får inredas. Den byggnad som har fått bedömningen ”värdefull” i 
planen har q-märkts. Vidare har badhuset betecknats med q. 

                                                 
86 Länsstyrelsen i Stockholms län, Beslut, 1990-07-12, Bostadsdepartementet, Regeringsbeslut, 1990-09-
13. 
87 Vaxholms kommun, 1979, Bevarandeplan för Vaxholm, s. 65. 
88 Vaxholms kommun, 1979, Bevarandeplan för Vaxholm, s. 65. Här stötte jag på ett problem i min 
undersökning. Både stadsplaneförslaget och bevarandeplanen nämner att det finns en 1½-
våningsbyggnad i området. Varken på kartan i bevarandeplanen eller på den  karta som hör till 
stadsplaneförslaget kan jag hitta någon sådan byggnad. Däremot finns de två fastigheterna som på båda 
på kartorna uppges ha två våningar. Här gör jag antagandet att den ”intressanta” byggnaden är den som 
menas eftersom enbart tre byggnader omnämns i bevarandeplanen och endast tre byggnader har 
värderats.  
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Planförslagets bevarandeskydd avser byggnaderna i ombyggt skick enligt byggnadslov 
daterat 1986-05-06. Områdena närmast befintliga hus lämnas obebyggda. Ur 
kulturhistorisk synpunkt är det värdefullt att försöka bevara karaktären i området. Inte 
enbart de byggnader som bibehålles och upprustas, utan även nybebyggelsen, är viktig för 
områdets allmänna karaktär, i enlighet med bevarandeplanens riktlinjer. Den nya 
bebyggelsen och eventuell gårdsbebyggelse har därför åsatts beteckningen ”m” (värdefull 
miljö). 89 

Byggnadsnämnden kan ställa krav på byggnadernas utformning vad beträffar 
färg, fasadmaterial, takmaterial och så vidare för att inte förvanska den yttre 
omgivningen. Ytterligare en avsikt anges med detta planförslag och det är att 
hamnområdets ”nuvarande användning, karaktär och utformning skall 
behållas”.90 Vem som var initiativtagare till planändringen är oklart.91 

Kvarter 20, Mars 
I den södra delen av området har flera byggnader i bevarandeplanen markerats 
som värdefulla och intressanta. Litet q föreslås för hela kvarteret. Det anges 
också att det är möjligt att förtäta kvarteret.92 Detaljplan 360 täcker endast en 
fastighet i kvarteret. Resterande fastigheter omfattas fortfarande av detaljplan 1 
från 1926. I den nya planen framgår att dess syfte är att möjligöra tillbyggnad 
av befintligt bostadshus samt skapa byggrätt för en tillbyggnad. 93 
Beskrivningen är inte riktigt tydlig här. Det framkommer inte om det är samma 
tillbyggnad man talar om eller om det rentav är två som ska uppföras. 
Initiativet till den nya detaljplanen kom från fastighetsägaren som också får 
ersätta stadsbyggnadsenheten med dess självkostnader för framtagandet av 
detaljplanen. På den tomt som omfattas av detaljplan 360 finns två byggnader 
som i bevarandeplanen markerats som intressanta. Ny bebyggelse måste 
utformas med särskilt hänsynstagande till omgivningens karaktär. Vidare 
försvinner sedan möjligheten att utöver huvudbyggnaden bygga uthus och 
gårdsbyggnader på tomten. Ingen q-märkning har dock gjorts däremot anges i 
planbeskrivningen: 

                                                 
89 Vaxholms kommun, 1987-03-26, Förslag till ändring av stadsplanen för Vaxön 1:99 och del av Vaxön 
1:1 (Kronudden), dp 302. 
90 Vaxholms kommun, 1987-03-26, Förslag till ändring av stadsplanen för Vaxön 1:99 och del av Vaxön 
1:1 (Kronudden), dp 302.  
91 Vaxholms kommun, 1987-03-26, Förslag till ändring av stadsplanen för Vaxön 1:99 och del av Vaxön 
1:1 (Kronudden), dp 302.  
92 Vaxholms kommun, 1979, Bevarandeplan för Vaxholm, s. 68. 
93 Vaxholms stad, 1999-11-11, Detaljplan för fastigheten mars 8, dp 360. 
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En q-beteckning i stadsplanen innebär enligt bevarandeplanen att höga krav skall ställas 
på utformningen av såväl nybyggnader som om- och tillbyggnader med hänsyn till 
samspelet med den befintliga miljön och dess egenvärde.94 

Ägarna till den angränsande fastigheten överklagade beslutet att anta detaljplan 
360. Anledningen var att de ansåg att tillbyggnaden låg för nära deras 
tomtgräns vilket skulle innebära en besvärande insyn samt en sänkning av 
värdet på deras fastighet.  Skälen ansågs dock inte vara starka nog och 
överklagandet avslogs.95 

Kvarter 21, Matrosen 
Flera byggnader i kvarteret har i bevarandeplanen markerats som ”intressanta” 
och några som ”värdefulla”. Södra delen av kvarteret har vid en tidigare 
stadsplaneändring beskurits hårt. Det anges att mark bör återställas till två av 
tomterna och att kvartersgränsen ändras i enlighet med befintlig häck. En 
fastighet bör också få miljöanpassade åtgärder. ”Mot Rådhusgatan markerar 
byggnader, mur, häck och staket gaturummet. Bebyggelsen är gyttrig och 
intressant.”96 Litet q föreslås för hela området.97  

Detaljplan 357 täcker endast en del av kvarteret. Resterande omfattas av 
detaljplan 188 från 1968. Syftet med att detaljplan 357 togs fram var att ”ändra 
den [tidigare] gällande detaljplanens användning som trafikområde för 
hamnändamål till bostadsanvändning, parkering och park.” Kommunen var den 
som var initiativtagare till planen.98 Flera personer överklagade beslutet om ny 
planerad bebyggelse detta avslogs av länsstyrelsen. Här saknas alla handlingar 
vilket medför att jag ej kan redogöra för skälen till överklagandena. En person 
överklagade länsstyrelsens beslut och detta avslogs i sin tur av regeringen.99 I 
vilket fall kom ingen q-märkning till stånd här. På grund av tidsbrist har jag 
inte funnit det nödvändigt att efterforska detta material.  

Kvarter 24, Norreberget 
Enligt bevarandeplanen har litet q föreslagits för hela kvarteret. En byggnad 
har markerats som intressant och ett fåtal som värdefulla. Syftet med att arbeta 

                                                 
94 Vaxholms stad, 1999-11-11, Detaljplan för fastigheten mars 8, dp 360. 
95 Regeringen, 1999-11-11, Miljödepartementet, regeringsbeslut. 
96 Vaxholms kommun, 1979, Bevarandeplan för Vaxholm, s. 69. 
97 Vaxholms kommun, 1979, Bevarandeplan för Vaxholm, s. 69. 
98 Vaxholms stad, 1999-12-02, Detaljplan för del av Vaxön 1:81 mm (invid Matrosen), dp 357.  
99 Regeringen, 1999-12-02, Miljödepartementet, Regeringsbeslut för del av Vaxön 1:81 (vid kv. 
Matrosen). 
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fram en ny detaljplan var att den befintliga huvudbyggnaden på den berörda 
tomten skulle få tillbyggas. Initiativtagare var fastighetsägaren som också fått 
stå för kommunens kostnader för planen. 
Detaljplan 327 täcker cirka 1 sjättedel av kvarteret vilket endast omfattar en 
tomt, resten täcks av detaljplan fastslagen 1978. De byggnader i Norreberget 
som i bevarandeplanen markerats som ”intressanta” respektive ”värdefulla” 
täcks inte av den nya detaljplanen. Ingen q-märkning kom till stånd.100  

Länsstyrelsens beslut att genomföra detaljplanen överklagades. Detta 
avslogs av regeringen.101 Vad överklagandet gällde och varför det avslogs kan 
jag inte redogöra för eftersom det endast är själva regeringsbeslutet som 
bifogats till det här detaljplaneförslaget.  

Kvarter 31 Rådhuset 
Kvarteret omfattas av fyra fortfarande gällande eller delvis gällande 
stadsplaner; detaljplan 1 antagen 1926, detaljplan 162 från 1964, detaljplan 328 
från 1992, samt detaljplan 361 från 1999. I bevarandeplanen anges att kvarteret 
i stort sett har bibehållit den blandade sekelskifteskaraktären. I riktlinjerna för 
bevarande föreslås bland annat att hela kvarteret q-märks samt att dess 
berghällar inte bör åsamkas någon skada.102 

Förslaget till detaljplan 328 initierades av kyrkorådet, eftersom marken ägs 
av församlingen. Planen innefattar två tomter (med nummer 10 och 11). 
Markägaren var också den som betalade framtagandet av detaljplanen. Det 
angavs som planens syfte att; 

 …reglera byggrätten inom fastigheterna Rådhuset 10 och 11 samt att tillföra kvarteret 
mark från intilliggande gatumarksområde. Planändringen är motiverad av 
bevarandehänsyn och har sin utgångspunkt i Bevarandeplanen för Vaxholm.103 

I bevarandeplanen har byggnaderna på tomt 10 markerats som ”intressanta” 
och de på tomt 11 som ”värdefulla”.104 Enligt detaljplaneförslaget bedöms 
huvudbyggnaden på tomt 10 vara i byggnadstekniskt dålig kondition då 
fasaden består av asbestcementplattor. De förändringar som föreslås är att 
denna byggnad rivs och de enligt bevarandeplanen ”värdefulla” byggnaderna 

                                                 
100 Vaxholms kommun, 1991-10-24, Förslag till detaljplan för fastigheten Norrberget 22, dp 327. 
101 Regeringen, 1991-10-24, Bostadsdepartementet, Regeringsbeslut. 
102 Vaxholms kommun, 1979, Bevarandeplan för Vaxholm, s. 80. 
103 Vaxholms kommun, 1992-06-18, Förslag till Detaljplan för del av Kv Rådhuset mm, dp 328. 
104 Vaxholms kommun, 1979, Bevarandeplan för Vaxholm, s. 80. 
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på tomt 11, q-märkes med innebörden att de ej får förvanskas. En viss 
tillbyggnadsrätt tillåts dock.  

Området för de äldre husen (på tomt 11) samt berghällen utmed Kapellgatan föreslås som 
kulturreservat men utan annan specificerad användning. Detta innebär ett öppet 
användningssätt förutsatt att användningen är förenlig med bevarandehänsynen.105 

Enligt planförslaget ska också ny fastighets utformning av hänsyn till den 
kulturhistoriska miljön väl inpassas i områdets karaktär. Föreskrifter ges om 
fasad- och takmaterial.106 Överklaganden inkom angående detaljplanen som 
avslogs av både länsstyrelsen och regeringen.107 Dessa handlingar finns dock 
inte bifogade och därför kan jag inte redogöra för dem. Två fastigheter på tomt 
11 märktes med q och ett område med berg i dagen Q-märktes.108 

Detaljplan 361 innefattar endast en tomt i kvarteret. Planförslaget 
arbetades fram för att skapa byggrätt på den befintliga fastigheten som är i 
privat ägo. Ägaren är alltså initiativtagare och står för kostnaden för den nya 
planen. De förändringar som anges för tomten är att de existerande 
byggnaderna på tomten rivs och byggrätt skapas för en ny fastighet. Förutom 
denna fastighet får inga andra byggnader uppföras på tomten.109 Denna 
fastighet har i bevarandeplanen markerats som intressant ur kulturhistorisk 
synpunkt.110 I detaljplaneförslaget uppges angående bevarandeplanens riktlinjer 
att en q-märkning i stadsplanen ställer höga krav på nybyggnationer, om- och 
tillbyggnader med hänsyn till den befintliga miljön.111 

Kvarter 37 Sommarvilan 
I stadsplanen från 1936 är en del av kvarteret inom militärt område och 
innefattar tre byggnader. Marken runt detta område kallas Officersparken. 
Officersparken tillskrivs i bevarandeplanen ett stort miljövärde. Litet q föreslås 
för hela kvarteret.112 Förslaget till den nya stadsplanen togs fram för att staten 
sålt Officersparken till en bostadsrättsförening. Syftet var att reglera 
förhållandena i den nya fastighet som bildats genom försäljningen. Planens mål 
var att i enlighet med bevarandeplanen skydda den befintliga bebyggelsen. 

                                                 
105 Vaxholms kommun, 1992-06-18, Förslag till Detaljplan för del av Kv Rådhuset mm, dp 328. 
106 Vaxholms kommun, 1992-06-18, Förslag till Detaljplan för del av Kv Rådhuset mm, dp 328. 
107 Regeringen, 1992-06-18, Miljö- och Naturresursdepartementet, regeringsbeslut. 
108 Vaxholms kommun, 1992-06-18, Förslag till Detaljplan för del av Kv Rådhuset mm, dp 328. 
109 Vaxholms stad, 1999-07-10, Förslag till detaljplan för fastigheten Rådhuset 3, dp 361. 
110 Vaxholms kommun, 1979, Bevarandeplan för Vaxholm, s. 80. 
111 Vaxholms stad, 1999-07-10, Förslag till detaljplan för fastigheten Rådhuset 3, dp 361. 
112 Vaxholms kommun, 1979, Bevarandeplan för Vaxholm, s. 19, 86. 
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Detaljplaneförslaget anger att huvudbyggnaden ska betecknas med Q och två 
flygelbyggnader med q. 

Ur kulturhistorisk synpunkt är det värdefullt att försöka bevara karaktären i området. Inte 
enbart de byggnader som bibehålles och upprustas, utan även nybebyggelsen, är viktig för 
områdets allmänna karaktär, i enlighet med bevarandeplanens riktlinjer. Den nya 
bebyggelsen och eventuellt gårdsbebyggelse har därför åsatts beteckningen ”m” 
(värdefull miljö).  

De nya byggnaderna skall uppföras i för området traditionella material, främst 
träpanel… De nya byggnaderna skall utformas så, att de underordnas den befintliga 
huvudbyggnadens dominerande karaktär.113 

Hela området ägdes alltså tidigare av staten. Vem som initierat 
detaljplaneändringen är dock oklart. Likaså vem som fick stå för kostnaderna i 
samband med för den.114 

Kvarter 38, Strand och 43, Tullhuset 
Kvarteret Strand är beläget vid fästningssundet och innehåller en fastighet som 
delvis består av ett hotell. I bevarandeplanen står att läsa att hotellet 
tillsammans med Kastellet, bildar porten ut till skärgården. Fastigheten 
markeras i bevarandeplanen som omistlig. Hela kvarteret föreslås beteckningen 
Q, även hotellet bör, vid en stadsplaneändring betecknas med Q.115  

Karaktäristiskt för kvarteret Tullhuset är trappgränden, 1700-tals huset 
som tidigare fungerat som tullhus samt de putsade fasaderna mot Strandgatan. 
Tullhuset är i bevarandeplanen värderad som ”omistligt”, en annan fastighet 
från 1700-talet som ”värdefull” och övrig bebyggelse som ”intressant”. Litet q 
föreslås för kvarteret. Gränden har stort värde och ska bevaras och det gamla 
tullhuset Q-märkes vid stadsplaneändring.116  

Den första versionen av detaljplan 344 hade flera syften rörande olika 
fastighetsanvändningar; gatumark skulle överföras till kvartersmark och 
byggrätt skulle skapas för en fastighet. I förslaget till planen anges att den 
också ska innehålla skyddsbestämmelser för byggnaderna. Detaljplanen gäller 
för fastigheter inom båda kvarteren. Inte heller här framkommer vem som var 
initiativtagare till detaljplaneändringen.117 

                                                 
113 Vaxholms kommun, 1987-04-01, Förslag till ändring av stadsplanen för Vaxön 1:97 och 1:98 
(Officersparken), dp 303.  
114 Vaxholms kommun, 1987-04-01, Förslag till ändring av stadsplanen för Vaxön 1:97 och 1:98 
(Officersparken) dp 303.  
115 Vaxholms kommun, 1979, Bevarandeplan för Vaxholm, s. 87. 
116 Vaxholms kommun, 1979, Bevarandeplan för Vaxholm, s. 92. 
117 Vaxholms stad, 1996-10-03, Förslag till detaljplan för fastigheterna Strand 2, Tullhuset 3 mm, dp 344. 
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 En ändring av detaljplan 344 arbetades fram för att kunna återinföra 
bestämmelser om inredning av vind och takkupor som i detaljplaneförslaget 
från 1996 togs bort. Detta med hänvisning till en ritning från 1899 som 
presenterades för kommunfullmäktige. Senare upptäcktes en ritning från 1901, 
som hotellet är uppfört efter. Därför ska inte den äldre versionen åberopas vid 
planbeslutet.118 Detaljplaneändringen initierades av Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden, det vill säga kommunen.119  

I detaljplanen har i kvarteret Tullhuset det gamla tullhuset som i 
bevarandeplanen bedömts som ”omistligt” betecknats med q med tillägget att 
det är en värdefull byggnad som ej får rivas. Dess karaktär får ej förvanskas vid 
ändring. Två andra fastigheter som bedömts som ”värdefullt” respektive 
”intressant” har också q-märkts. Gränden har ej  fått någon kommentar. 
Hotellet i kvarteret Strand har fått beteckningen q.120  

Kvarter 45, Vaktkarlen samt kvarter 6, Domaren 
Kvarteret Vaktkarlen är ett litet kvarter beläget centralt i staden. Det innehåller 
endast en byggnad som avviker från sin omgivning vad beträffar volym, form 
och färg. Litet q föreslås för hela kvarteret. Beteckningen ”får här ses som en 
anmaning att byggnaden under hand anpassas till omgivande bebyggelse i 
form, material och färgsättning.”121 

 I kvarteret Domaren revs de sista delarna av äldre bebyggelse i slutet av 
60-talet. I området finns flerfamiljshus, bibliotek samt affärs- och 
kontorslokaler. Bevarandeplanen föreslår q för hela området.122  

Domaren omfattas av två olika detaljplaner, nummer 301 fastslagen 1987, 
och 353 från 1997. Detaljplan 301 berör både kvarteret Vaktkarlen och en del 
av kvarteret Domaren. Planförslagets syfte var att möjliggöra påbyggnad av 
fastighet i kvarteret Vaktkarlen. Att kvarteret Domaren tagits med i 
planförslaget är för att två tomter där berörs av planen genom att en gata 
emellan de två kvarteren överförs från gatumark till kvartersmark. En trappa 
kommer också att byggas delvis på mark inom nämnda kvarter. Samtidigt ges 
också viss byggrätt till en av de två tomterna som berörs av planförslaget. I 
enlighet med bevarandeplanen får fastigheten i Vaktkarlen beteckningen q dels 

                                                 
118 Vaxholms stad, 1999-11-22, Utdrag ur sammanträdesprotokoll. 
119 Vaxholms stad, 1999-12-22, Ändring av detaljplan för Strand 2, Tullhuset 3, mm, Ädp 344. 
120 Vaxholms stad, 1996-10-03, Förslag till detaljplan för fastigheterna Strand 2, Tullhuset 3 mm 
(Vaxholms hotell), dp 344. 
121 Vaxholms kommun, 1979, Bevarandeplan för Vaxholm, s. 94. 
122 Vaxholms kommun, 1979, Bevarandeplan för Vaxholm, s. 54. 
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för att skydda den ursprungliga byggnaden och även påbyggnaden från senare 
tid. Det nämns inte vem initiativtagare till planförslaget är men troligtvis är det 
fastighetsägaren. Ej heller framkommer det vem som bekostar framtagandet av 
planen.123  

Detaljplan 353 gäller del av fastighet i kvarteret Domaren. Syftet med 
planen var att ändra bestämmelser för markanvändning. Här är fastighetsägaren 
initiativtagare till planen och står också för kostnaderna i samband med 
detaljplanens framtagande.124 Ingen q-märkning har skett. 

                                                 
123 Vaxholms kommun, 1987-03-25, Förslag till ändring av stadsplan för kv Vaktkarlen och del av kv 
Domaren m m, dp 301. 
124 Vaxholms stad, 1998-05-21, Detaljplan för del av fastigheten Domaren 8, dp 353. 
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Slutdiskussion 

Av de fyrtionio kvarter som bevarandeplanen tar upp och beskriver har jag 
kommit fram till följande: litet q föreslås för trettiofyra hela kvarter och stort Q 
för åtta hela kvarter. I fyra kvarter föreslås Q för några fastigheter och q för det 
resterande området. För ett kvarter anges att det delvis bör q-märkas. Endast 
två kvarter föreslås varken q- eller Q-märkning, varav det ena kvarteret 
innefattar en kyrka som redan är skyddad genom en kungörelse om offentliga 
byggnader från 1920.125  

För att införa skyddsbestämmelser krävs att nya detaljplaner upprättas. Om 
riktlinjerna för q- respektive Q-märkning ska kunna uppfyllas i Vaxholms stad 
innebär det att ett stort antal nya detaljplaner måste tas fram. Sedan 1979 har 
tretton nya planer upprättats som berör de kvarter som finns upptagna i 
bevarandeplanen. Sexton kvarter av fyrtionio omfattas i varierande stor 
omfattning på något sätt av en ny detaljplan. I några fall är det endast en tomt 
eller rentav endast del av en fastighet som berörs av den nya detaljplanen.126 De 
olika detaljplanerna för mitt undersökningsområde har upprättats mellan 1982 
och 1999.  

Det är kostsamt för kommunerna att upprätta nya detaljplaner, därför 
väntar man ofta med att ta fram en ny tills en fastighetsägare eller byggherre 
vill göra en ny-, om- eller tillbyggnad så att han då får stå för kostnaderna att ta 
fram den nya detaljplanen. I samband med detta kan kommunen också passa på 
att i enlighet med bevarandeplan eller kulturmiljöprogram eventuellt skydda en 
miljö eller fastighet.127 Att upprätta en ny detaljplan enbart i bevarandesyfte har  
inte förekommit i Vaxholms stad. Min undersökning visar på att endast tre 
detaljplaner har haft som ett av sina syften att införa skyddsbestämmelser. I 
övrigt har nya detaljplaner tagits fram i syfte att ge bygglov, ändra 
markanvändning, ändra kvartersgräns och/eller reglera ägandeförhållanden. Jag 

                                                 
125 Vaxholms kommun, 1979, Bevarandeplan för Vaxholm s. 49 ff. 
126 En tomt i ett kvarter har på den översiktliga planbeskrivningen inte markerats med något 
detaljplanenummer och därför har jag utelämnat denna. 
127 Enligt intervju med Gunilla Nilsson, byggnadsantikvarie, 2002-11-20. 
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har försökt att genom detaljplanebeskrivningarna ta reda på vilka som har 
initierat framtagandet av de nya planerna i Vaxholms stad. Därigenom ville jag 
se vem som fått stå för kostnaderna. I några fall har det explicit stått skrivet i 
planen, i andra fall nämns ingenting om detta. Oftast är det ändå mark- eller 
fastighetsägaren som varit förslagsställare och de har då också stått för 
kommunens omkostnader i arbetet med att ta fram den nya detaljplanen.  

Inget helt kvarter har genom ny detaljplan fått vare sig beteckningen q eller 
Q. Med ett undantag är det enbart byggnader som skyddats med dessa 
beteckningar. Undantaget är en bergshäll i kvarteret Rådhuset som fått 
beteckningen Q. Däremot har mark på flera tomter belagts med 
byggnadsförbud och det ger ju ändå ett slags skydd. Byggnadsförbudet kan i 
och för sig vara pålagd tomten av hänsyn till den omgivande bebyggelsen och 
inte ur bevarandehänsyn. I flera detaljplaner anges restriktioner för 
nybyggnationer gällande val av byggnadsmaterial, färgsättning och 
utformning. Här uppges också att byggnationerna ska anpassas till den 
omgivande miljön.  

Varför är man från kommunens håll så sparsam med att införa 
skyddsbeteckningar? Kanske är motiveringarna till kulturmiljöprogrammens 
klassificeringar vaga. Detta tyder den enkätundersökning på, som våren 2002 
gjordes i Stockholms läns kommuner. På frågan om vad som skulle behövas 
för att effektivisera arbetet med kulturvård, framkom det, att det vore önskvärt 
med mer lättillgängliga faktaunderlag.128 De inventeringar och undersökningar 
som redan finns i kommunen är alltså inte tydliga nog. I dessa underlag måste 
beskrivningarna av allmänna kulturhistoriska värden konkretiseras för att de 
ska bli begripliga och hanterbara. 

Q innebär ju att en fastighet eller miljö inte får förvanskas, medan q tillåter 
vissa förändringar. Genom att en byggnad eller miljö fått beteckningen q 
istället för Q har bevarandeplanens rekommendationer delvis uppfyllts. 
Samtidigt ges fortfarande möjligheten för fastighetsägaren att göra vissa 
ändringar. En dörr lämnas öppen och beslutsfattarna kan på detta sätt halvt om 
halvt tillgodose såväl kulturarvsförvaltningens som de enskildas intressen.  

Totalt har tre byggnader i Vaxholm föreslagits Q-märkning. Detta har skett 
i de tre kvarteren Bergshyddan, Kronudden och Strand. I Bergshyddan och 
Kronudden har bevarandeplanens rekommendationer om denna beteckning 
uppfyllts. I Strand har fastigheten istället fått ett q. I några fall har skydd i form 
                                                 
128 Prenzlau-Enander Gabriele och Roos Britta, 2002, Resultat från enkät om kulturvårdande arbete i 
kommunerna i Stockholms län.. 
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av q eller Q införts även fast detta inte föreslagits i bevarandeplanen. Detta 
gäller för exempelvis för kvarteret Sockenstugan där en byggnad värderats som 
”omistlig ur kulturhistorisk synpunkt” utan att några andra specifika 
skyddsrekommendationer getts, ändå har fått ett Q. I kvarteret Sommarvilan 
har en fastighet fått beteckningen Q, trots att ingen direkt skyddsföreskrift 
föreslagits. I Kronudden har två byggnader som enbart bedömts som 
”intressant” respektive ”värdefull” q-märkts. 

Avsikten med denna undersökning är inte att på något vis peka ut just 
Vaxholms kommuns stadsplanerare som dåliga föredömen för 
kulturmiljövårdande arbete. Tvärtom har de ju i flera fall åtminstone gett 
byggnader skyddsföreskrifter. Däremot har skydd av hela miljöer fått en 
mindre prioritet i och med att inget helt kvarter har q- eller Q-märkts.  

Eftersom min undersökning inte inbegriper studier av fler kommuner kan 
inte resultatet av denna undersökning vara allmängiltigt för samtliga av 
Sveriges kommuners arbete med kulturmiljövård. Jag tror däremot att detta 
ändå visar hur det många gånger ser ut i kommunernas stadsplanering. Flera 
kommunanställda anser ju att kulturmiljöprogrammen inte är tillräckligt tydliga 
i sin utformning. Det gör ju i så fall att programmen är ett svårhanterligt 
redskap i det kulturmiljövårdande arbetet. Det var ju inte tanken med 
programmen från första början. Att det oftast visats sig vara så att nya 
detaljplaner initierats och bekostats av fastighetsägare, tillsammans med det 
faktum att ändå så pass få detaljplaner tagits fram i Vaxholms stad sedan 1979, 
anser jag tyder på att bevarande är en kostnadsfråga. Mitt 
undersökningsresultat stärker Sverker Janssons tes om att bevarande styrs av 
faktorerna ekonomi och bevarandemetod. Urval och värdering av miljöer och 
byggnader har gjorts med hjälp av antikvarisk kompetens. Vad som sedan 
bevaras och skyddas, bestäms med hjälp av nya detaljplaner. Det åligger alltså 
kommunen att bevara. Bevarandemetoden, det vill säga i det här fallet q- eller 
Q-beteckning, styr över i vilken grad man väljer att bevara. Ekonomin 
bestämmer över i vilken grad nya detaljplaner tas fram och därmed också över 
vad som bevaras. 
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Sammanfattning 

Den här uppsatsen handlar om kulturmiljövårdens betydelse i stadsplanering 
och vilken roll kulturmiljöprogrammen har här. På 1970- och 80-talen vidgades 
kulturminnesvårdens verksamhetsområde från att enbart ha handlat om 
enskilda kulturminnen och avgränsade miljöer till att omfatta allmänna 
kulturhistoriska värden. Ansvaret för vården av kulturminnen ökade och 
kulturarvsförvaltningen blev vid slutet av 70-talet en självständig sektor inom 
samhällsplaneringen. Nu var det inte bara monument som ansågs viktiga att 
bevara utan hela miljöer. 1978 uppmanades landets länsstyrelser och 
kommuner att upprätta kulturminnesvårdsprogram för att lättare kunna skydda 
miljöer och byggnader av kulturhistoriskt värde vid fysisk planering. 1988 
införde regeringen ordet kulturmiljövård istället för kulturminnesvård för att 
vidga synen på bevarande och koppla samman byggda miljöer med landskapet. 
Eftersom ansvaret för kulturmiljövården idag är fördelat bland flera olika 
instanser kan kulturmiljöprogrammen ses som instrument för att samordna de 
åtgärder som sätts in för att de kulturhistoriska värdena ska kunna skyddas, 
vårdas och underhållas. Sverker Jansson utvecklade i Kulturvård och 
Samhällsbildning, 1974, en teori om att bevarande styrs av faktorerna ekonomi 
och bevarandesätt. Här undrade jag om inte politik också spelar en viktig roll 
för bevarande. Detta eftersom kommunerna, som har ett betydelsefullt ansvar 
för kulturmiljövården ju är styrda av politiskt folkvalda, och dessutom för att 
kulturarvsförvaltningen har ett kulturpolitiskt mål i att bevara och bruka vårt 
kulturarv.  

Enligt svensk lag måste alla kommuner i Sverige ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunen och talar om hur den framtida 
mark- och vattenanvändningen kommer att se ut. Den ska vara vägledande 
bland annat för hur den byggda miljön ska bevaras och utvecklas. 
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande och därför sker den rättsliga 
regleringen av markens användning och bebyggelseutveckling genom 
detaljplaner. En detaljplan är rättsligt bindande för myndigheter och enskilda 
och talar om ändamålet med den framtida markanvändningen exempelvis hur 
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bebyggelse ska utformas, högsta tillåtna takhöjd, lämplig färgsättning, 
fasadmaterial och så vidare. Innan en detaljplan fastställs måste först ett förslag 
tas fram som allmänheten och institutioner och myndigheter får lämna 
synpunkter på, eller rentav bestrida. Först därefter kan kommunfullmäktige 
efter beaktande av de eventuella synpunkter som kommit in anta detaljplanen. 
Det är en ganska kostsam procedur att ta fram en ny detaljplan. I min fallstudie 
av Vaxholms kommun har jag undersökt hur kommunen levt upp till sin 
bevarandeplan, som är en form av kulturmiljöprogram, i stadsplaneringen. 
Bevarandeplanen är framtagen i samråd med en länsantikvarie som har pekat ut 
Vaxholms stads kulturhistoriska miljöer och byggnader och föreslagit olika 
skyddsbeteckningar. Eftersom det måste tas fram en ny detaljplan för att kunna 
ge en miljö eller byggnad skyddsbeteckning har jag gått igenom hur många 
detaljplaner som tagits fram efter bevarandeplanens tillkomst 1979. Jag har 
undersökt varför de tagits fram, om det har varit i bevarandesyfte eller inte, i 
den mån det har framgått, vem som initierat och bekostat framtagandet av en 
ny detaljplan. Detta för att undersöka om det ligger något i Sverker Janssons 
tes om att bevarande styrs av ekonomi och bevarandesätt. Mitt resultat visar på 
att det endast är ett fåtal nya detaljplaner som tagits fram för Vaxholms stad. 
Av de 49 kvarter som bevarandeplanen tar upp berörs 16 kvarter på något sätt 
av en ny detaljplan. I några fall är det endast en tomt eller rentav en byggnad 
som berörs. Inte en enda av de tretton detaljplaner som fastställts efter 1979 har 
enbart haft som syfte att skydda en miljö eller byggnad. Tre detaljplaner har 
dock haft som en av sina syften att införa skyddsbestämmelser. I övrigt har det 
oftast varit i bygglovssyfte en ny plan har upprättats. I bevarandeplanen har det 
angetts för 46 kvarter att de bör skyddas med beteckningarna q, Q eller q och Q 
tillsammans. Inget helt kvarter har fått någon sådan skyddsbestämmelse utan 
det är enbart enstaka byggnader och i ett fall en miljö i form av en berghäll 
som skyddats med en beteckning. Däremot har mark på flera tomter belagts 
med byggnadsförbud som ger ett visst skydd för miljöerna. Å andra sidan kan 
förbudet vara pålagd tomten av hänsyn till omkringliggande bebyggelse och 
inte ur ett bevarandeperspektiv.  På frågan om Vaxholms kommun levt upp till 
bevarandeplanen i sin stadsplanering måste jag svara att det gjorts till en viss 
del. Vad gäller byggnader har de detaljplaneförslag som upprättats efter 1979 i 
stort sett levt upp till bevarandeplanens rekommendationer vad gäller q- och Q-
märkningar. Men sett till de hela miljöer i form av kvarter är resultatet mindre 
tillfredsställande. I flera fall uppfattar jag det som att beslutsfattarna velat 
tillgodose både fastighetsägarnas och kulturarvsförvaltningens önskemål vilket 
leder till att resultatet blir halvdant. Fastighetsägaren har getts restriktioner 
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men är ändå fri att göra vissa ändringar. Till viss grad har byggnader getts 
skyddsbeteckningar och en del med ganska vaga sådana som exempelvis q är. 
Att så få detaljplaner tagits fram tillsammans med det faktum att de i de flesta 
fall tagits fram på initiativ av fastighetsägare eller byggherre som då också 
bekostat framtagandet, förstärker Janssons tes om att ekonomi här är en stor, 
för att inte säga nästan avgörande faktor. Bevarandesättet, i form av q eller Q 
styr över i vilken grad det bevaras. I Vaxholms stads fall är bevarandet i form 
av skyddsbeteckningar ganska vagt. Den politiska faktorn har jag inte närmare 
undersökt och där kan jag bara ställa hypoteser om hur politik spelar in, det 
skulle kunna vara ett ingångsperspektiv för vidare forskning. Det är nästan 30 
år sedan Jansson skrev om detta problem och än idag gäller det. Alltjämt idag, 
liksom för 30 år sedan, verkar bevarande först och främst vara en ekonomisk 
fråga. Varför åläggs inte fler miljöer skyddsbeteckningar annars? 
Bevarandemetoden blir en del i ett politiskt spel. För att ligga bra till hos 
väljarna ges vaga skyddsbestämmelser med utrymme för vissa förändringar av 
miljöer, samtidigt hålls ryggen fri eftersom kulturmiljöprogrammet delvis har 
tillgodosetts 
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