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There are currently 2160 buildings in Sweden that are protected by law with the designation 

as a cultural heritage building, which is the strongest protection that can be obtained for a 

building of cultural historic significance. The purpose of this thesis is to research how strong 

and sustainable the protection of such a designation is and how you can motivate a 

revocation. Furthermore, this thesis aims to give an overall insight into all cases where there 

has been a revocation.  

 

To achieve the protection of a designation as a cultural heritage building, the object has to 

be of outstanding interest on account of its cultural historic value. In the first part, this thesis 

gives a short historic background of the cultural heritage law and its terms, like outstanding 

interest and cultural historic value. The County Administrative Board's documents about 

revocation are the main source for this research.  

 

There have been 24 cases of revocation and the frequency of such cases has increased in the 

past ten years. This possibly indicates a change of the general attitude towards revocation of 

a designation of cultural heritage buildings. In the geographic distribution of the cases the 

County of Skåne is overrepresented. The research also indicates that in many cases a 

building was a former publicly owned listed building. The fact that a buildings cultural 

historic value has been reduced is a frequent motive for a revocation. A reduced cultural 

historic value is often the consequence of modern additions to the building. The bases of 

this problem can be found in the formulation of the protective regulations, which often are 

too general. The Heritage Conservation Act, where the rules for the designation of a cultural 

heritage building can be found, is considered to be a strong legislation. However, this is not 

always reflected in the application by the County Administrative Board.  
 



 

 

Sammanfattning 

En kulturhistorisk värdefull byggnad kan enligt svensk lag skyddas som byggnadsminne. Det 

är det starkaste lagliga skyddet och idag finns det runt 2160 byggnadsminnen i Sverige. Ett 

byggnadsminne ska vara ett historiskt dokument som bevaras för framtiden och det ska finnas 

mycket starka skäl för att kunna upphäva ett sådant. Ändå har det skett ett antal hävningar av 

byggnadsminnen genom åren. Detta arbetets syfte är att ge en överblick över samtliga 

hävningar samt att undersöka hur dessa motiveras. Det ställs frågan om en 

byggnadsminnesförklaring innebär ett långsiktig hållbart skydd? I hävningsbeslut från 

länsstyrelsen kan argument och motiveringar till hävandet utläsas. 

 

Ett statligt skydd för kulturhistorisk värdefulla byggnader diskuterades redan under tidigt 

1900-tal. Det dröjde dock till 1942 innan första lagstiftningen kom. Denna följdes 1960 av 

Byggnadsminneslagen och slutligen 1988 av kulturminneslagen (KML). I tredje kapitlet i 

KML återfinns bestämmelserna kring byggnadsminnen och i §15 samma kapitel regler 

angående hävandet av en byggnadsminnesförklaring.   

 

Eftersom det inte är möjligt att bevara hela byggnadsbeståndet måste ett urval ske. 

Lagstiftningens två begrepp ”synnerligen märklig” och ”kulturhistorisk värde” har en central 

roll vid urvalet och motiveringen av vilka byggnader som ska skyddas och bevaras men de är 

svåra att definiera. Dagens uppfattning är att det kulturhistoriska värdet är en kombination av 

många olika värden och i Sverige följs i stor utsträckning Axel Unnerbäcks modell för 

värdering. Modellen delar in värden i dokumentvärden och upplevelsevärden samt nämner 

urvalskriterier som sällsynthet, representativitet och orördhet. Kriteriet synnerligen märklig 

har kritiserats för att vara missvisande och för uteslutande. Enligt Riksantikvarieämbetet ska 

begreppet tolkas som en förstärkning av märklighetsbeviset och en understrykning av de höga 

kraven som ställs genom en byggnadsminnesförklaring.  

 

Undersökningen visar att 24 byggnadsminnesförklaringar har hävts, varav hälften har tidigare 

varit statliga byggnadsminnen. Flera av dessa har upphävts kort tid efter dem har övergått i 

privat ägo. Ett gemensamt problem för de tidigare statliga byggnadsminnena är att deras 

skyddsföreskrifter är för generellt utformade. För att kunna utfärda bra skyddsföreskrifter 

behövs tydliga motiveringar och beskrivningar av byggnadens kulturhistoriska värden i 

byggnadsminnesförklaringen. Det verkar också vara ett problem att skyddsföreskrifter inte 

följs och att ombyggnationer genomförs utan länsstyrelsen kännedom och tillstånd. Detta 

leder i sin tur till att byggnadernas kulturhistoriska värde minskar. 



 

 

 

I den geografiska fördelningen visar sig Skåne län med tolv hävda byggnadsminnen vara 

överrepresenterade i förhållande till de övriga länen. Vidare har undersökningen visat att en 

tydlig ökning av hävningar har skett de senaste tio åren. 2000-talet är med god marginal det 

årtionde med flest antal hävda byggnadsminnen och 2010-talet uppvisar näst störst antal. Här 

syns alltså tendensen att fler och fler byggnadsminnesförklaringar hävs med årens lopp. En 

förskjutning verkar ske från att allmänhetens intresse var av betydande vikt till att den 

enskildas och privata intressen idag tenderar till att väga tyngre. Detta kan vara en anledning 

till att en byggnadsminnesförklaring inte längre verkar ses som ett oantastbar och långsiktig 

skydd för all framtid. 

 

I vissa fall kan en hävning av ett byggnadsminne vara berättigad. Har byggnaden förändrats i 

så stor grad att de kulturhistoriska värdena förminskats och om det som i 

byggnadsminnesförklaringen ansågs vara värt att bevara helt har försvunnit finns det ingen 

mening att ha kvar byggnadsminnesförklaringen. Likaså har en byggnadsminnesförklaring 

förlorat sin mening när byggnaden har brunnit ned och därmed inte finns kvar. Detta inträffar i 

åtta fall i undersökningen. Som regel ska dock gälla att en hävning av ett byggnadsminne 

endast ska i undantagsfall och då bör mycket starka skäl föreligga. I flera av de undersökta 

fall kan motiven inte självklart räknas som undantag och hävandet av byggnadsminnet bör 

ifrågasättas. Att en byggnadsminnesförklaring är det starkaste lagskydd för en kulturhistorisk 

värdefull byggnad anses inte i tillräcklig stor utsträckning genomsyra lagstiftningens 

tillämpning.  

 

I flera ärenden anses en byggnadsminnesförklaring som ändamålslös på grund av att 

byggandens kulturhistoriska värde har minskat eller gått förlorad.  Eftersom synsättet på vad 

som är kulturhistoriskt värdefullt förändras med tiden och eftersom den kulturhistoriska 

värderingen delvis beror på en subjektiv bedömning är det problematisk att detta argument har 

sådan stor betydelse i dem undersöka ärendena. Tidigare generationers bedömning av en 

byggnad borde respekteras annars finns risken att en byggnadsminnesförklaring urholkas och 

förlorar sin dignitet som ett långsiktig hållbart skydd utan omskapas till att blott vara ett 

tillfälligt skydd bundet till samtidens värderingsgrunder. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

En byggnad kan enligt svensk lag skyddas som byggnadsminne. Det är det starkaste lagliga 

skyddet idag. Reglerna kring byggnadsminne finns i 3 kap lagen (1988:950) om kulturminnen 

m.m. (KML). För att en byggnad ska bli byggnadsminnesförklarad ska den utmärka sig 

genom att vara ”synnerligen märklig ”. Det är ganska hårda krav som ställs genom just 

formuleringen ”synnerligen märklig”. Det finns runt 2160 byggnadsminnen i Sverige 

(Karlsson, 2012). Eftersom reglerna är restriktiva när det gäller en byggnadsminnesförklaring 

så borde det också vara svårt att häva ett sådant beslut. I detta arbete kommer 

omständigheterna kring hävningar av byggnadsminnesförklaringar att undersökas. Hur har 

hävningarna fram tills idag motiverats? 

 

1.2 Syfte 

Hävningar av byggnadsminnen får inte någon stor uppmärksamhet varken i den allmänna 

debatten eller inom kulturvården, undantaget är ärendet om f.d. generalstabens 

stalletablissement i Stockholm som också är känt under namnet Swartlings ridskola. Syftet 

med detta arbete är att belysa hur motiveringen för ett hävande av en 

byggnadsminnesförklaring kan se ut. Ett byggnadsminne ska vara ett historiskt dokument som 

bevaras för framtiden och det ska finnas mycket starka skäl för att kunna upphäva ett sådant. 

Ändå har det skett ett antal hävningar av byggnadsminnen genom åren - misstankar finns att 

antalet har ökat de senaste tio åren. Förhoppningen med en undersökning av samtliga ärenden 

där ett byggnadsminne har upphävts är att kunna ge en överblick och en sammanställning 

samt att belysa hur sådana beslut motiveras.  

 

1.3 Frågeställning 

En byggnadsminnesförklaring enligt 3 kap lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. är det 

starkaste skydd en kulturhistorisk värdefull byggnad kan få i Sverige och är avsett att 

säkerställa en byggnads bevarande för framtiden. Lagen ger dock också möjligheten att häva 

en sådan förklaring. Innebär en byggnadsminnesförklaring ett långsiktig hållbart skydd och 

hur starkt är skyddet när den ifrågasätts? Hur kan ett hävande av en 

byggnadsminnesförklaring motiveras? 

 

1.4 Avgränsning 

En kulturhistorisk värdefull byggnad kan få ett statligt skydd, vilket regleras i lagstiftningen. 

Byggnader i privat ägo kan bli byggnadsminnesförklarade enligt 3 kap i lagen (1988:950) om 
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kulturminnen m.m. (KML). Befinner sig byggnaden i statligt ägo gäller bestämmelserna i 

förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. Detta arbete undersöker endast 

hävandet av byggnadsminnen enligt 3 kap KML, vilket innebär att hävda statliga 

byggnadsminnen utelämnas. En sökning i Riksantikvarieämbetes bebyggelseregister (BBR) 

gav resultatet att fem statliga byggnadsminnen har hävts. Det skulle ha varit intressant att 

undersöka ärenden där ägarna av ett byggnadsminne begärde hävning men sedan fick avslag. 

Informationen kring dessa ärenden är dock mer svåråtkomlig och det skulle därför behövas 

mer tid än vad som rymts inom detta arbete.  

 

1.5 Material, metod och källkritik 

För att få en överblick över byggnadsminnesverksamheten i Sverige har litteratur inom ämnet 

studerats. En genomgång av statens offentliga utredningar, RAÄs allmänna råd, förarbeten till 

lagtexter och lagtexterna själva har gett en god inblick i utvecklingen av det skydd som finns 

idag – byggnadsminnesförklaring enlig 3 kap KML. 

 

Genom Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister (BBR) har information om alla hävda 

byggnadsminnen samlats. Undersökningen utgår ifrån alla ärenden om hävning av 

byggnadsminne som var registrerade den 5 maj 2012. Registret uppdateras kontinuerligt med 

nya registreringar, vilket gör att det är svårt att vara säker på om alla ärenden idag finns i 

registret. Inför undersökningen har Jan Karlsson vid Riksantikvarieämbetet kontaktas, som 

bekräftade uppgifterna från bebyggelseregistret angående antal ärenden som behandlar 

hävande av byggnadsminnesförklaring (Karlsson, 2012) Det är länsstyrelsen i respektive län 

som beslutar om hävning av ett byggnadsminne, undersökningen baseras på dessa 

beslutsdokument. Genom granskning av besluten sammanställdes de hävda 

byggnadsminnenas geografiska lägen, vilken byggnadskategori de omfattas av, årtal för 

hävningen och antal år mellan byggnadsminnesförklaringen och hävningen av denna. Vidare 

har länsstyrelsernas motiveringar för hävandet analyserats och sammanställts.  

 

Länsstyrelsernas beslut formuleras ofta på ett likformigt sätt, vilket begränsar möjligheten att 

få en förståelse för de bakomliggande orsakerna till besluten. Beslutsdokumenten innehåller 

dock länsstyrelsens argument och motiveringar till hävandet och vilka lagtexter det har stöd i. 

Det är dessa motiveringar som har undersökts i detta arbete och inte själva orsakerna som har 

fört fram till ett beslut. Det senare var inte möjligt att undersöka tillräckligt noggrant med 

enbart beslutsdokument som underlag. Materialet anses dock vara lämpligt för denna 

undersökning med syftet att ge en överblick och en sammanställning över samtliga hävda 
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byggnadsminnesförklaringar. För en djupare studie skulle det behövas mer tid än vad som 

ryms inom detta arbete. Beslutsdokumenten utfärdas av länsstyrelserna, vilket är viktig att 

vara medveten om vid tolkning av de andra aktörernas yttrande.  

 

1.6 Tidigare Forskning och kunskapsläge 

Litteratur och forskning som specifikt handlar om byggnadsminnen hittas i begränsad 

utsträckning. Vad gäller problematiken kring hävande av byggnadsminnen har det inte 

framkommit någon forskning om. Följande texter är dock relevanta för uppsatsen och 

undersökningen. 

 

Thomas Adlercreutz är författaren till boken Kulturegendomsrätt – med en kommentar till 

kulturminneslagen. Han har en bakgrund som domare och har varit verksjurist vid 

Riksantikvarieämbetet under åren 1988 – 2000 samt medverkat som sekreterare i 

Kulturarvutredningen 1994 – 1996. Hans bok är vad jag vet den enda av sitt slag med ett 

juridiskt synsätt på kulturarvet. Adlercreutz ger en bild av kulturminnesskyddets bakgrund 

och utveckling både i Sverige och internationellt. Boken beskriver båda delarna i ordet 

Kulturegendomsrätt, dvs. Kulturminnesskydd och egendomsrätt, och varför det kan uppstå 

konflikter mellan dessa. I sista delen av boken finns den direkta kommentaren till 

kulturminneslagen. Varje paragraf följs av bakgrund- och tillämpningskommentarer 

(Adlercreutz 2001). 

 

Agneta Thornberg Knutsson ger i sin avhandling Byggnadsminnen – principer och praktik. 

Den offentliga kulturmiljövårdens byggnadsminnesverksamet. Beskrivning och utvärdering en 

bred blid över byggnadsminnesverksamheten i Sverige. Hon redogör för det lagliga skyddet 

av byggnadsminnen och ger en överblick av de kulturpolitiska målen. I avhandlingen följs de 

olika stegen i processen av en byggnadsminnesförklaring och hon identifierar möjliga 

problem under arbetet med en byggnadsminnesförklaring. Exempelvis diskuteras begreppet 

synnerligen märklig och olika sätt att tolka detta begrepp. Sju olika läns 

byggnadsminnesverksamhet har undersökts. Avhandlingen ger en noggrann bild av bl.a. 

urvalsprocesser och byggnadskategorier samt deras ålder (Thornberg K, 2007) 

 

I artikeln Kulturegendomsrätt – vad är det? skriver Jan-Mikael Bexhed om begreppet 

Kulturegendomsrätt som Thomas Adlercreutz introducerade i sin bok Kulturegendomsrätt – 

Med en kommentar till kulturminneslagen. I Bexheds text får begreppet dock en bredare 

innebörd som ett samlingsnamn på alla rättsregler som på något sätt berör historisk 
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kulturegendom. I artikeln anses Kulturegendomsrätt vara en ny disciplin inom juridiken i 

Sverige, detta till skillnad från utlandet där Kulturegendomsrätt är etablerat i en högre grad. 

Artikeln är indelad i olika under rubriker som liknar de olika kapitlen i KML (lagen om 

kulturminnen m.m.), vilken anses vara den viktigaste svenska lagstiftningen inom 

kulturegendomsrätt. Bexhed presenterar bakgrund och de viktigaste lagtexterna samt tar upp 

relevanta frågeställningar runt följande rubriker: Byggnadsminnen och andra kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader, kyrkliga kulturminnen, Fornlämningar och fornfynd, Antikviteter. 

Artikel avslutas med en rubrik om museer, bibliotek och arkiv samt en internationell utblick. 

Dessa två områden behandlas inte i KML men bidrar till en bredare syn på det 

kulturegendomsrättsliga området (Bexhed, 2008). 

 

Mer specifikt om byggnadsminnen och hävandet av byggnadsminnen beskriver Jan-Mikael 

Bexhed i artikeln Domstolsprövning säkerställer byggnadsminne. Texten ger en kort 

överblick om lagstiftningen kring byggnadsminnen. Bexhed skriver att häva ett 

byggnadsminne ska bara ske i undantagsfall och att skälen måste vara väldigt starka då kraven 

för en byggnadsminnesförklaring är mycket restriktiva. Han påpekar att det dock har skett 

hävningar av byggnadsminnesförklaringar som har uppmärksammats och kritiserats för att 

skälen till hävningen varit tvivelaktiga. Ett exempel på hur lagstiftningen kan användas ges i 

ärendet av f.d. Generalstabens stalletablissement i Stockholm som också är känt under namnet 

Swartlings ridskola (Bexhed, 2007/2008). 

 

För att bli skyddat som byggnadsminne måste en byggnad uppfylla kravet att vara synnerligen 

märklig genom sitt kulturhistoriska värde. I Sverige används i stor utsträckning Axel 

Unnerbäcks värderingsmodell för att definiera vilka kulturhistoriska värden en byggnad 

besitter. Modellen skiljer på dokumentvärde och upplevelsevärden samt några förstärkande 

motiv. Vid hävning av ett byggnadsminne är det ofta de kulturhistoriska värdena som 

diskuteras (Unnerbäck, 2002). En lite äldre skrift är Kulturvård och samhällsbildning av 

Sverker Janson som kom ut 1974. Den kan ändock vara relevant i syftet att få en uppfattning 

av dåtidens värderingar och urvalskriterier 

 

En överblick över statliga utredningar och kulturpolitiska strömningar och hur dessa påverkar 

synen på bevarandet av kulturarvet ges i Mia Geijers licentiatavhandling Ett nationellt 

kulturarv, utveckling av en professionell vård och förvaltning av statliga byggnadsminnen 

(Geijer, 2004). Hur olika värden kan formuleras och appliceras på en byggnad skriver Anna 

Krus i sin avhandling Kulturarv – Funktion – Ekonomi, tre perspektiv på byggnader och 
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deras värden (Krus, 2006). 

 

Två kandidatuppsatser har skrivits vid institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet 

som är relevanta att nämna i detta sammanhang. Jenny Gustavssons uppsats Byggnadsminnen 

och dess försvarbarhet över tid problematiserar att lagskyddet i vissa fall kan anses vara 

oberättigat. Hon beskriver hur synen på vad som är kulturhistorisk värdefullt har förändrats 

över tiden och hur det påverkar uppfattningen av byggnadsminnen. Hävning av 

byggnadsminnen diskuterar hon ganska kort. Hon redogör dock för vilka faktorer som kan 

ligga bakom hävande av ett byggnadsminne och ger ett exempel med f.d. Generalstabens 

stalletablissement i Stockholm (Gustavsson 2009). Den andra uppsatsen Otillåtna ändringar 

av byggnadsminnen är skriven av Karin Bogelöv och undersöker hur länsstyrelserna hanterar 

ändringar på byggnadsminnen som är utförda utan tillstånd. Då stora förändringar av 

byggnadsminnen kan medföra en hävning av ett byggnadsminne så är Bogelövs undersökning 

relevant (Bogelöv, 2009). 

 

Riksantikvarieämbetet har gett ut allmänna råd till 3 kap. lagen om kulturminnen m.m. i form 

av skriften Byggnadsminnesförklaring. Här ges råd för hur lagen bör tillämpas och en del 

begrepp och paragrafer i KML förtydligas. Genom åren har det gjorts statliga utredningar som 

behandlar kulturhistorisk värdefull bebyggelse. Den senaste utredningens betänkande K-

märkt, Förslag till förbättrat skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kom ut 2004. 

 

1.7 Disposition  

Arbetets första huvudkapitel Lagstiftning och centrala begrepp inleds med en kort historisk 

bakgrund till dagens lagstiftning och en presentation av Kulturminneslagen samt de för 

undersökningen relevanta paragraferna. Kapitlet fortsätter med en diskussion kring ämnets 

centrala begrepp; kulturhistoriskt värde och synnerligen märklig. Detta kapitel ska ge den 

kunskap som är nödvändig för arbetets nästa del Sammanställning av hävda byggnadsminnen. 

Här presenteras samtliga undersökta ärenden med en kort beskrivning av byggnaden och 

händelseförloppet samt respektive länsstyrelses motivering till hävningsbeslutet. En sådan 

sammanställning verkar inte ha gjorts tidigare och är ett av arbetets syfte. Den utförliga 

beskrivningen av ärendena anses vara nödvändig för att ge en rättvis bild av undersökningens 

huvudmaterial. Bilderna i denna del ska hjälpa läsaren och författaren att få en uppfattning av 

de undersökta byggnaderna. I arbetets sista del presenteras undersökningens resultat i form av 

diagram och en sammanställning av länsstyrelsernas motiveringar till hävningsbesluten. De 

hävda byggnadsminnenas geografiska fördelning och spridning över åren redovisas.  
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2. Lagstiftning och centrala begrepp 

2.1 Bakgrund till lagstiftningen 

Det statliga skyddet för kulturhistoriskt värdefulla byggnader började diskuteras under det 

tidiga 1900-talet. Konstakademin kritiserade förhållandena på restaureringsområdet och 

krävde förbättring på byggnadsvården i en skrivelse till Konungen 1902 (SOU 2004:94, s.60).  

Fornminnesvårdkommittén kom med ett förslag till en lag angående kulturminnesvård m.m. 

(SOU 1922:12) där icke statliga byggnader som var mer än 50 år gamla och vars bevarande 

bedömdes vara av allmänt intresse kunde skyddas. Förslaget behandlades dock aldrig av 

riksdagen. Det första rättsliga skyddet fick kulturhistoriskt värdefulla byggnader genom lagen 

(SFS 1942:354) om skydd för kulturhistoriskt märkliga byggnader. Denna lag gav 

länsstyrelserna möjligheten att utfärda skyddsföreskrifter för kulturhistoriskt märkliga 

byggnader, detta dock inte utan ägarnas och riksantikvariens godkännande (Adlercreutz 2001, 

s.33 -34). 1942 års lag hade inte så stor genomslags kraft. År 1956 var endast 106 byggnader, 

varav bara 41 var i privatägo, registrerade som skyddsvärda objekt (SOU 2004:94, s.62). 

 

Redan på 1950-talet påbörjades arbetet med en ny lagstiftning som 1960 resulterade i 

Byggnadsminneslagen (BML) (SFS 1960:690). Kvalifikationskriteriet som en byggnad skulle 

uppfylla för att komma ifråga för en byggnadsminnesförklaring förstärktes från att ha varit 

kulturhistorisk märklig till synnerligen märklig genom det kulturhistoriska värdet. Tanken var 

att en byggnadsminnesförklaring skulle vara baserad på bebyggelseinventeringar, vilket även 

sågs som en möjlighet att komplettera kunskapen om landets byggnadsbestånd (Thornberg K. 

2007, s.82-83). Med den nya lagstiftningen blev det möjligt att anta skyddsföreskrifter utan 

ägarens samtycke. Samtidigt infördes en möjlighet för ägaren att kräva ersättning om 

användningen av byggnaden försvårades genom byggnadsminnesförklaringen. 1976 ändrades 

lagen så att beslutsrätten övergick från riksantikvarien till länsstyrelserna (Adlercreutz 2001, 

s.34). Trots den nya lagstiftningen hade man under rivningsvågen på 1960- och 1970-talen 

svårt att hävda bevarandeintressen och man drog slutsatsen att kulturminnesvården i en större 

utsträckning måste integreras i samhällsplaneringen (SOU 2009:16, s.162). Under slutet av 

1980-talet började arbetet med dagens lagstiftning. I förarbetena till dagens lagstiftning anser 

man att problemet med bevarandeintressen i samhällsplaneringen är löst och konstaterar att de 

kulturhistoriska värdena nu var väl integrerade och beaktades i den fysiska 

samhällsplaneringen (Reg. Prop. 1987/88:104, s.29). Stora delar av BMLs bestämmelser 

överfördes till den nya kulturminneslagen (Adlercreutz, 2001, s.34). 
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2.2 Dagens lagstiftning 

I lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) har ett antal speciallagstiftningar förts 

samman till en lagstiftning, som innehåller bestämmelser om ortnamn, fornminnen, 

byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen samt om utförsel och återlämnande av 

kulturföremål (SOU 2004:94. s.69). Bestämmelserna för byggnadsminnen återfinns i tredje 

kapitlet i KML. I 1§ första stycket anges vilka byggnader som kan komma ifråga för en 

byggnadsminnesförklaring: 

 

”En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i 

ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras för byggnadsminne 

av länsstyrelsen. Bestämmelserna om byggnadsminnen enligt detta kapitel får också tillämpas 

på park, trädgård eller annan anläggning av kulturhistoriskt värde.” 

 

En byggnad får inte något direkt lagskydd bara på grund av sina kulturhistoriska värden. Det 

krävs ett aktivt val i form av ett beslut från länsstyrelsen att en byggnad skall förklaras som 

byggnadsminne (Adlercreutz, 2001, s.116). För uppsatsens frågeställning är § 15 om hävning 

av en byggnadsminnesförklaring relevant: 

 

”Om bibehållandet av ett byggnadsminne medför hinder, olägenhet eller kostnad som inte står 

i rimligt förhållande till dess betydelse, får länsstyrelsen jämka skyddsbestämmelserna eller 

häva byggnadsminnesförklaringen. Länsstyrelsen får också häva en 

byggnadsminnesförklaring som framstår såsom ändamålslös. 

Regeringen får häva en byggnadsminnesförklaring eller jämka skyddsbestämmelser, om 

regeringen ger tillstånd till expropriation som rör byggnaden eller kringliggande område och 

byggnadsminnesförklaringen eller skyddsbestämmelserna inte kan bestå utan olägenhet för 

expropriationsändamålet. 

Vid beslut om att häva en byggnadsminnesförklaring eller att jämka skyddsbestämmelser får 

länsstyrelsen eller regeringen förordna att den som begär hävandet eller jämkningen skall 

bekosta särskild dokumentation av byggnaden, om det är skäligt. Lag (2000:265).” (3 kap 15 

§ KML) 

 

Lagtexter är ofta formulerade på ett sätt som tillåter tolkningsutrymme. Inför ett beslut är det 

givande att läsa i förarbetena till lagstiftningen hur det resonerades kring utformning och 

ordval i lagtexten, vilket då är till hjälp vid tolkningen av lagtexten. I förarbetena till ovan 

nämnda paragraf skrivs att en hävning av ett byggnadsminne endast i undantagsfall skall 

förekomma. Vidare ska besvären som ett bibehållande av byggnadsminnet medför vara 

orimliga i förhållandet till byggnadsminnets betydelse (Reg.prop. 1987/88:104, s.94). Tidigare 

var genomförande av en detaljplan en uttryckligt angiven anledning att häva ett 

byggnadsminne, i lagtextens nuvarande utformning ingår denna anledning dock i den allmänt 

hållna formuleringen (Adlercreutz, 2001, s.270). I förarbetena till lagtexten förutsattes att en 
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kommun bara i yttersta undantagsfall antar en detaljplan som kräver en hävning av ett 

byggnadsminne (Reg.prop. 1987/88:104, s.54). Riksantikvarieämbetet understryker i de 

allmänna råden till 3 kap. KML att en hävning på grund av att en byggnadsminnesförklaring 

framstår som ändamålslös och endast bör ske om mycket starka skäl föreligger. En 

byggnadsminnesförklaring ska innebära att en byggnad i princip bevaras för all framtid som 

ett historiskt dokument. Riksantikvarieämbetet anser vidare att en fråga om hävning av ett 

byggnadsminne alltid är av sådan vikt att den måste samrådas med Riksantikvarieämbetet 

(RAÄ, 2002, s.91-92). 

 

2.3 ”...synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriskt värde…” 

Enligt lagtexten i 3 kap 1§ KML ska en byggnad vara synnerligen märklig genom sitt 

kulturhistoriska värde. Formuleringens två begrepp ”synnerligen märklig” och 

”kulturhistorisk värde” är väsentliga i byggnadsminnesfrågor men är svåra att definiera. De 

intar dock en central roll vid urvalet och motiveringen av vilka byggnader som ska skyddas 

och bevaras. Därför är det nödvändigt att göra ett försök att återge vad dessa begrepp kan 

innebära. Vid ett sådant försök finns dock risken att ett komplext begrepp reduceras till en 

stark förenklad version (Unnerbäck, 2002, s.18).  

 

Urvalskriterier 

Eftersom det inte är möjligt att bevara hela byggnadsbeståndet måste ett urval ske. I 

Kulturbebyggelseutredningen skrivs att byggnader som bevaras bör vara ett representativt 

urval som återspeglar kulturarvet på nationell nivå (SOU 2004:94, 180). Urvalet styrs av olika 

kvalitetskrav och urvalskriterier. En byggnads bevarande och dess kulturhistoriska värden blir 

självklarare ju äldre en byggnad är, t.ex. att det bara finns ett enda exemplar av en sådan 

byggnad kvar, i dessa fall har tiden gjort urvalet. Ju närmare vår egen tid vi kommer desto fler 

byggnader finns bevarade och det behövs andra urvalskriterier. I många fall blir en byggnads 

representativitet utslagsgivande och finns det ett stort urval av byggnader så blir orördhet ett 

av kvalitetskraven (RAÄ, 2002, s.28-20). Förändringar och ombyggnationer på en byggnad 

kan i vissa fall även ses som en del av dess kulturhistoriska värde, eftersom förändringarna 

berättar om byggnadens användning genom tiden och om byggnadens historiska utveckling 

(RAÄ, 2002, s.31-32). 

 

Kulturhistoriska värden 

Vad kulturhistoriskt värde innebär är svårt att definiera. Det är ett ämne som lämpar sig väl för 

diskussion. Redan under det tidiga 1900-talet fördes en debatt kring de olika kulturhistoriska 
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värdena och deras förhållande till varandra. Diskussionen fördes då kring kulturhistoriskt 

värde och arkitektoniskt värde och i vilken utsträckning dessa gick att särskiljas eller om 

dessa motverkade varandra (Wetterberg, 1992, s.103). På senare tid har de arkitektoniska 

värdena ansetts vara ett av värdekriterierna och anses ha en större betydelse i bedömningen av 

yngre byggnader, där de arkitektoniska värdena ofta blir huvudkriteriet för en 

byggnadsminneförklaring (Reg.prop. 1987/88:104, s.48). 

 

Enligt 1960 års lag om byggnadsminnen (SFS 1960:690) kan en byggnad få statligt skydd om 

den bevarar egenarten hos gången tids byggnadsskick eller minnet av historiska betydelsefulla 

händelser. Detta speglar vad som länge ansågs vara kvalitetskriterier för ett byggnadsminne: 

ålder, historiskt innehåll, särpräglad formgivning och sällsynthet (Janson, 1974, s.211). Det 

som skulle kunna definieras som en generell värdeskala kritiserades dock för att inte kunna ge 

en rättvis bild av vad som ansågs vara värdefullt, eftersom det alltid är samma typ byggnad 

som värderas högst. Det efterlystes en värdeskala med flera olika kvalitetskriterier så att 

varierande typer av byggnader kunde värdesättas (Janson, 1974, s.215-217).  

 

Idag gäller i stor utsträckning uppfattningen att det kulturhistoriska värdet är en kombination 

av många olika värden (RAÄ, 2002, s.21). Ett möjligt sätt att definiera de kulturhistoriska 

värdena har Axel Unnerbäck arbetat fram i en modell för kulturhistorisk värdering av 

bebyggelse. Denna modell delar in värden i dokumentvärden och upplevelsevärden. 

Dokumentvärdena beskriver byggnaders historiska egenskaper, vilka anses vara vetenskapliga 

och objektiva. Upplevelsevärdena, vilka står för de estetiska och konstnärliga värdena baseras 

däremot mer på den subjektiva uppfattningen av betraktaren. Egenskaper som sällsynthet, 

autenticitet och representativitet anges som förstärkande eller övergripande motiv 

(Unnerbäck,2002, s.21). 

 

Samhällsförändringars inverkan 

Synen på vad som anses vara värt att bevara förändras genom tiden. Samhället utvecklas och 

nya generationer har nya uppfattningar om de kulturhistoriska värdena (Reg.prop. 1987/88: 

104, s.27-28). Utvecklingen och förändringarna i den byggda miljön sker allt snabbare, vilket 

påverkar synsättet på tidsperspektivet i bedömningen av de kulturhistoriska värdena. 

Avståndet i tid mellan den egna tiden och det som kan ses i ett kulturhistoriskt perspektiv blir 

allt mindre (RAÄ, 2002, s.26). I förarbeten till KML betonas vikten av att se sambanden 

mellan bevarandet av kulturhistoriska värden och den egna tidens avtryck i miljön (Reg.prop. 

1987/88;104, s.31). Liknande påpekas i direktiven till kulturmiljöutredningen där det betonas 
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att det historiska och det moderna kulturarvet ska bevaras för både dagens och kommande 

generationer (Kommittédirektiv 2011:2011:17).  

 

En åldersgräns för byggnadsminnen 

Sättet att se på den tiden som ligger närmast vår egen har diskuterats genom åren. I början av 

1900-talet diskuterades en åldersgräns på 50 år. Detta ansågs vara en tillräckligt avlägsen 

åldersgräns men ändå nära nog att det inte hade kunnat ske för stora förändringar i byggnader. 

I slutändan framfördes dock att det kunde vara problematiskt med en åldersgräns eftersom 

skyddsförklaringen då antingen kunde komma för tidigt eller för sent. Denna diskussion ledde 

ej till ett beslut om en åldersgräns, men den tyder på att bevarandeintresset vid denna tid även 

började gälla yngre byggnader(Wetterberg, 1992, s.105-106). 

 

Klassificering 

Behovet av att ha olika nivåer på skyddet av de kulturhistorisk värdefulla byggnaderna 

diskuteras redan i de första förslagen på ett lagskydd för kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Motiveringen till att ha olika klassifikationer var dock huvudsakligen av administrativa skäl. 

Emellertid bestämdes att högre kvalifikationsgränser skulle gälla för enskilt ägda 

byggnadsminnen än för de statligt ägda (Wetterberg, 1992, s.112). Denna uppfattning har 

ändrats vilket visas i förarbetena till KML där det framhävs att det bör vara samma 

kvalifikationsgrunder för statliga och enskilt ägda byggnadsminnen (Reg.prop. 1987/88:104, 

s.47). En värdeskala tycks vara svårt att definiera, eftersom ett värde som idag inte uppfattas 

som synnerligen märklig kan bedömas annorlunda i en annan samhällssituation (RAÄ, 2002, 

s.38). En viss klassificering finns idag genom det statliga skyddsinstrument KML och PBL på 

kommunal nivå. I PBL kan kulturhistorisk märkliga byggnader skyddas medan det behövs ett 

synnerligen märkligt kulturhistoriskt värde för att en byggnad ska skyddas enligt KML 

(Adlercreutz, 2001, s.251). I förarbetena till kulturminneslagen övervägdes att ändra 

begreppet synnerligen märklig till märklig som kriterium för en byggnadsminnesmärkning. 

Denna ändring gjordes dock aldrig eftersom det bedömdes att en sådan ändring kunde tolkas 

som en sänkning på kvalitetskraven. Det hänvisas dock även här till skyddet enligt PBL 

(Reg.prop. 1987/88:104, s.48). 

 

Synnerligen märklig 

Att en byggnad besitter ett kulturhistoriskt värde räcker inte för att denna ska 

byggnadsminnesförklaras, byggnaden måste vara synnerligen märkligt genom sitt 

kulturhistoriska värde (RAÄ, 2002, s.37). Kriteriet synnerligen märklig har kritiserats för att 
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vara missvisande och för uteslutande. I ett förslag till ändring av lagtexten föreslås utbyte av 

begreppet synnerligen märklig mot att byggnaden ska ha ett kulturhistorisk värde av nationell 

betydelse (SOU 2004:94, s.179-180). Möjligtvis är det inte begreppet själv som begränsar 

utan värderingsnormer som tillämpas vid tolkningen av lagtexten (Janson, 1974, s.230). 

Synnerligen märklig ska enligt RAÄ tolkas som en förstärkning av märklighetsbeviset och en 

understrykning av de höga kraven som ställs samt som en indikator till att lagen bör tillämpas 

restriktivt (RAÄ, 2002, s.38). På grund av att begreppet är svårtolkat anser Agneta Thornberg 

Knutsson i sin avhandling att en konkret vägledning till synnerligen märklig skulle 

byggnadsminnena själva kunna ge. Under förutsättningen att dessa har valts ut på grund av 

sitt synnerligen märkliga kulturhistoriska värde (Thornberg K., 2007, s.155).  

 

Thomas Adlercreutz resonerar så här kring begreppet: ”Kvalifikationskriteriet ”synnerligen 

märklig genom sitt kulturhistoriska värde” kan anses uttrycka graden av det allmänna intresse 

som skall ligga bakom en byggnadsminnesförklaring” (Adlercreutz, 2001, s.128). Han anser 

vidare att: ”Det viktiga är inte att söka definiera utformning, funktion eller ålder, utan att den 

bärande egenskapen hos egendomen har betydelse för fler än ägaren.” (Adlercreutz, 2001, 

s.51).  Adlercreutz drar även slutsatsen att det allmänna intresset ökar med byggnadens 

sällsynthet (Adlercreutz, 2001, s.129). 

 

Även om de kulturhistoriska värdena är svåra att beskriva är det mycket viktig att kunna 

definiera dessa. Utan en definition av en byggnads kulturvärden är det svårt att motivera 

bevarandet av denna (RAÄ, 2002, s.41). En noggrann formulering av en byggnads 

kulturhistoriska värden underlättar utformningen av skyddsföreskrifter i samband med en 

byggnadsminnesförklaring. I förlängningen påverkar detta även hur svårt eller lätt det är att 

häva ett byggnadsminne.  
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3. Sammanställning av hävda byggnadsminnen 

I detta kapitel följer en presentation av samtliga hävda byggnadsminnen. Redogörelsen 

baseras på länsstyrelsernas beslut om hävning, där både en kort beskrivning av byggnaden, 

händelseförloppet och motiveringen till beslutet kan utläsas. I samband med en 

byggnadsminnesförklaring ska Länsstyrelsen utforma skyddsbestämmelser. 

Skyddsbestämmelser benämndes skyddsföreskrifter fram till den 1 januari 2000 då 

benämningen ändrades (Adlercreutz, 2001, s.254). I detta arbete används dock benämningen 

skyddsföreskrifter eftersom det var denna som förekom i de undersökta besluten. För att 

lättare kunna överblicka besluten har en indelning gjorts i tre kategorier; tidigare statliga 

byggnadsminnen och byggnadsminnen som har brunnit ned. Fyra ärenden faller utanför dessa 

två kategorier och kommer att presenteras som enskilda fall i början av detta kapitel.  

 

Sveaplans flickläroverk i Stockholm 

Skolan uppfördes 1934-36 och ritades av Nils Ahrbom och Helge Zimdahl. Huset byggdes 

som Högre allmänt läroverk för flickor och dess utformning ger uttryck för funktionalismens 

arkitekturideal. Byggnaden var stilbildande för en ny epok i svenskt skolbyggande och skulle 

få många efterföljare. I ett beslut från 1995-11-17 förklarades byggnaden som byggnadsminne 

enligt 3 kap KML (Länsstyrelsen Stockholm, Dnr. 221-1993-22738). 

 

Beslutet överklagades av Stockholms stad genom dess Gatu- och Fastighetsnämnd till 

Länsrätten. Av Länsrättens beslut framgår att sedan frågan om byggnadsminnesförklaring 

väcktes har Stockholms stad anmält anspråk på ersättning. Länsstyrelsen har dock inte fattat 

något beslut. Länsrätten anser i sitt beslut från den 6 november 1996 att 

Bild 1: Sveaplans flickläroverk i Stockholm var bara 

byggnadsminne i ett år.Bilden är tagen 1998. 
Källa: Bengt A Lundberg, RAÄ 
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byggnadsminnesförklaringsbeslutet bör upphävas och återförvisas till länsstyrelsen för ny 

handläggning, varvid en prövning av de anspråken som Stockholms stad har anfört (BBR, 

Sveaplan flickläroverk). 

Eftersom ärendet inte är helt lätt att förstå har Jan Karlsson på Riksantikvarieämbetet 

kontaktas. Hans kommentar angående ärendet: ”har hävts av administrativa skäl, länsstyrelsen 

skickade remiss till fel kommunal nämnd som sa ja, kommunen överklagade sedan och fick 

rätt i länsrätten” (Karlsson, 2012-03-28). 

 

Fryxellska skolans gymnastikbyggnad 

Fryxellska skolans gymnastikbyggnad ritades av Erik Hahr och uppfördes 1904 till Västerås 

elementarläroverk för flickor. Byggnaden är ett välbevarat exempel på nationalromantiskt 

panelarkitektur där även interiören och den fasta inredningen är väl bevarad. Västmanlands 

läns museum väckte frågan om byggnadsminnesförklaring och Länsstyrelsen beslutade den 

21 december 1999 att förklara Fryxellska skolans gymnastikhus som byggnadsminne. I en 

avsiktsförklaring skriver Länsstyrelsen att man under vissa förutsättningar är beredd att 

medge dispens från skyddsföreskriften att byggnaden inte får flyttas samt att man bidrar med 

statliga byggnadsvårdmedel vid en kommande restaurering. Den 23 maj 2000 antogs en ny 

detaljplan för fastigheten som gav byggrätt till en ny idrottshall på den gymnastikbyggnadens 

plats, som skulle flyttas till en plats söder om skolan. 

 

Olika aktörers yttrande 

Västerås kommun, som företräder fastighetsägaren, ansökte den 13 augusti 2001 om att 

byggnadsminnesförklaringens omprövning. Som anledningen för omprövningen har 

kommunen bland annat angett att kostnaderna för en flytt och ett bevarande av den gamla 

gymnastikbyggnaden blivit högre än beräknade vid avsiktsförklaringen. Vidare framhöll 

kommunen att årliga driftskostnader och restaureringskostnader skulle tillkomma samt att ett 

allmänintresse att bevara byggnaden saknas. Riksantikvarieämbetet skrev i sitt remissyttrande 

att de saknade möjlighet att bedöma kommunens beräkningar och därmed även om 

kostnaderna är rimliga i förhållande till byggnadens betydelse. RAÄ betonade i sin skrivelse 

att byggnaden besitter ett betydande arkitekturhistoriskt värde och ger uttryck för då tidens 

syn på gymnastik och idrott i elevernas fostran. Efter skrivelsen från RAÄ hade kommunen 

kommit med utförligare uppgifter om kostnaderna som skulle bli en betydligt större summa än 

vad som först beräknades. Stiftelsen Fryx yttrade sig den 5 december 2001 i ärendet och 

meddelade att skolan inte avser att använda den gamla gymnastiksalen även om det skulle 
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bevaras. 

 

Länsstyrelsens motivering för hävandet 

Länsstyrelsen hänvisar i sitt beslut från 2001-12-14 till 3 kap 15 § första stycket KML där 

kostnader som inte står i rimligt förhållande till byggnadens betydelse anges som 

hävningsgrund. Vidare hänvisas till förarbeten (Reg.prop. 1987/88:104, s.94) av vilka det 

framgår att ett byggnadsminne får hävas om bibehållandet hindrar genomförandet av en 

detaljplan. Av RAÄs yttrande framgick att det finns åtminstone en välbevarad 

gymnastikbyggnad av liknande typ, vilket Länsstyrelsen anser reducerar 

gymnastikbyggnadens betydelse. Byggnadsnämnden beviljade redan i juni 1998 rivningslov 

för byggnaden och från kommunens sida fanns det inget intresse att tillskjuta skattemedel för 

bevarandet av byggnaden, som skulle stå helt oanvänd. Länsstyrelsen bedömer i sitt beslut 

från 2001-12-14 att kostnaderna som bibehållandet skulle medföra inte står i rimligt 

förhållande till byggnadens betydelse och upphäver byggnadsminnet i samma beslut. 

Länsstyrelsen ansåg dock att det var skäligt att Västerås kommun bekostade en 

dokumentation innan byggnadens rivning. Länsantikvarien reserverade sig mot det fattade 

beslutet om hävning av byggnadsminnet (Länsstyrelsen Västmanland, Dnr. 221-7392-01). 

 

Oxenhuset i Uppsala 

Oxenhuset i centrala Uppsala uppfördes 1889 som ett trevånings bostadshus i nyrenässans. 

Huset har en tidstypisk rikt artikulerad fasad med en gråputsad bandrusticerad sockel och 

synlig rött tegel. Genom åren har byggnaden genomgått omfattande förändringar men är i sitt 

yttre relativt oförändrad. På 1910-talet inreddes vinden till lägenheter och en stor ombyggnad 

skedde på 1930-talet då bland annat delar av bottenvåningen inreddes för butiksverksamhet. 

Efter butiksverksamheten upphörde rekonstruerades de bortplockade fönsterbröstningar i 

bottenvåningen. På 1970-talet var Oxenhuset rivningshotat, fick dock efter flera års 

diskussioner stå kvar och i mars 1986 förklarades huset som ett byggnadsminne. 

Byggnadsminnesförklaringen var dock en kompromiss där endast husets fasad- och 

takutformningen fick skyddsföreskrifter. Husets interiör ombyggdes samma år omfattande 

med bland annat ingrepp i stommen, planlösningen och ytskikten. 

 

Inför planerade åtgärder i byggnaden tog ägaren, Vasakronan Ab, våren 2009 kontakt med 

Länsstyrelsen. En planerad etablering av butiksverksamhet skulle innebära ombyggnad med 

vissa ingrepp i fasaden vilket står i strid med skyddsföreskrifterna. Riksantikvarieämbetet har 
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inte haft något emot att byggnadsminnesförklaringen upphävs. Upplandsmuseet hade också 

fått möjlighet att yttra sig i ärendet och hade i sin skrivelse konstaterat att Oxenhuset idag inte 

är synnerligen märkligt genom sitt kulturhistoriska värde utan att huset främst har ett 

stadsmiljövärde för Uppsala. 

 

Länsstyrelsens motivering för hävandet 

Länsstyrelsen bedömer i sitt beslut från 2010-06-21 att Oxenhusets kulturhistoriska kvaliteter 

är begränsade eftersom byggnadens interiör är helt förändrat och värdet endast ligger i 

fasaden och takutformningen. Det har sig även visat att det finns liknande byggnader 

bevarade både vad det gäller typ av byggnad och dess arkitektur. Länsstyrelsen uppfattning är 

därför att ett utökat skydd i detaljplanen skulle vara mer ändamålsenligt. 

Stadsbyggnadskontoret har ställt sig positiv till detta och påbörjat arbetet med detaljplanen för 

kvarteret. Länsstyrelsen upphävde byggnadsminnet Oxenhuset i Uppsala i ett beslut den 

2010-06-21 (Länsstyrelsen Uppsala, Dnr.432-12326-09). 

 

Västra Storsjö i Åsele 

Västra Storsjö var när den byggnadsminnesförklarade en välbevarad gård som på ett tydligt 

sätt speglade Åseletraktens äldre byggnadstradition. Gården har anor från 1700-talets och 

flyttades till den nuvarande platsen under 1700-talets senare del. Gården består idag av tolv 

byggnader, var av de flesta är uppförda under 1800-talet. Byggnadsminnet omfattar två 

timrade manbyggnader, ett härbre, en smedja, en källare, en sommarladugård, en bod, en 

bagarstuga samt en säregen utbyggd loge. I logbyggnaden har vatten från en längre bort 

belägen tjärn använts för att driva skvaltkvarn, ramsåg, stifttröskverk, svarvstol, bandsåg och 

slipsten. Tre nyare byggnader, en ladugård, tvättstuga samt en före detta kyrkstuga, hör också 

till gården omfattas dock inte av byggnadsminnet Västra Storsjö. Jordbruket är sedan många 

år nedlagt och bara bostadshusen har använts vid enstaka tillfällen. Många byggnader är i dag 

i ett mycket dåligt skick och gården håller på att förfalla. Gården blev 

byggnadsminnesförklarad 1981 och är även listat som ett område av riksintresse för 

kulturmiljövård. Rikintresseområdet omfattar en större yta än bara byggnadsminnet, det är 

dock gården som utgör värdekärnan. 

 

Fastigheten ägs idag av två privatpersoner, vilka Länsstyrelsen har kontaktat vid flera 

tillfällen angående den otillfredsställande förvaltningen av byggnadsminnet. Ägarna har dock 

meddelat att de inte är intresserad varken i att medverka i en upprustning av gården eller i att 
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sälja gården. Statliga byggnadsvårdsbidrag har erbjudits men avböjts av ägarna. Länsstyrelsen 

har haft kontakt med Åsele kommun, Åsele hembygdsförening och Västerbottens museum 

angående byggnadsminnet Västra Storsjö. Ingen av dem har dock kommit med en 

tillfredställande alternativ lösning. I ett remissyttrande anser Riksantikvarieämbetet att det 

finns betydande problem för länsstyrelsen att hantera byggnadsminnet Västra Storsjö, men 

RAÄ anser också att det finns skäl att ytterligare överväga en eventuell hävning. RAÄ 

ifrågasatt bland annat vilka konsekvenser ett eventuellt upphävande på grund av eftersatt 

underhåll har på andra byggnadsminnen. 

 

 

Länsstyrelsens motivering för hävandet 

Länsstyrelsen anser i sitt beslut om hävande av byggnadsminnet Västra Storsjö att gårdens 

kulturhistoriska värde till stor del har legat i mångfalden av byggnader. I och med att gården 

är i mycket dåligt skick och att en del av byggnader är raserade anser Länsstyrelsen att det 

kulturhistoriska värdet har reducerats. En renovering av byggnadsminnet bedöms i beslutet 

som mycket kostsam. Vidare anser Länsstyrelsen att en upprustning bara framstår som 

Bild 2: Gården Västra Storsjö i Åsele kommun 1998,många av gårdens byggnader är i 

dag förfallen. Byggnadsminnesförklaringen upphävdes 2010.  Källa: Jan Norrman, RAÄ 
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meningsfullt om det finns ett godkännande och en förvissning om en god framtida förvaltning 

från ägarnas sida. Ägarna i detta fall har dock inte visat någon vilja att medverka i en 

upprustning. Länsstyrelsen påpekar i sitt beslut att en möjlighet att hantera problematiken 

skulle kunna ha varit att med stöd i 3 kap 16 § KML förelägga ägarna att vidta de nödvändiga 

åtgärderna. Länsstyrelsen bedömde dock att detta inte var ett realistiskt alternativ på grund av 

att ett sådant föreläggande inte får omfatta åtgärder som med hänsyn till byggnadernas 

användning och omständigheterna i övrigt är oskäligt betungande. 

I beslutet hänvisas också till riksintresseområdet Torvsjö i Åsele kommun där mångfalden av 

byggnader för olika ändamål som kulturhistoriskt värde representeras, vissa byggnader i 

Torvsjö är även skyddat som byggnadsminne. Länsstyrelsen ansåg att på grund av ovan 

nämnda anledningar byggnadsminnesförklaringen av Västra Storsjö framstod som 

ändamålslöst och hävde förklaringen i ett beslut den 2010-04-06 (Länsstyrelsen Västerbotten, 

Dnr. 432-3879-2009). 

 

3.1 Tidigare statliga byggnadsminnen 

Här presenteras ärenden där byggnaden har befunnit sig i statlig ägo och därmed varit skyddat 

enligt förordningen om statliga byggnadsminnen. Efter att ha kommit i privat ägo skyddades 

byggnaden vid hävandets tidpunkt som ett byggnadsminne enligt 3 kap KML. 

 

P7/Lv4 i Ystad 

Militäranläggningen P7/Lv 4 i Ystad (fastigheten Sandkrogen 2:29) blev statlig 

byggnadsminne 29 juni 1995. Efter ett riksdags beslut lämnade militären anläggningen i juli 

1998. Fastighetsbolaget Lv 4 Vasallen AB förvärvade kasernetablissemanget, det militära 

övningsmark återlämnades till Ystads kommun. Anläggningen skyddas sedan det övergått i 

fastighetsbolagets ägo som byggnadsminne enligt 3 kap KML. Fastighetsbolagets och 

kommunens plan för området var att skapa en ny stadsdel med blandade verksamheter. En ny 

detaljplan för området antogs den 16 september 1999, skyddsbestämmelser för värdefulla 

byggnader och områden meddelades.  

 

Olika aktörers yttrande 

Länsstyrelsen ifrågasatte om det är meningsfullt att bibehålla byggnadsminnesförklaringen, 

eftersom området har fått en förändrad användning. På begäran av länsstyrelsen yttrade sig 

Riksantikvarieämbetet angående den ifrågasatte byggnadsminnesförklaringen. I RAÄs 

yttrande påpekas bland annat att skyddsbestämmelserna i detaljplanen är i vissa delar mer 
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långtgående än byggnadsminnets skyddsföreskrifter. RAÄ skriver i sitt yttrande dock också 

att ifall omvandlingsprocessen inte tar nog hänsyn till de kulturhistoriska värden i området så 

anser inte RAÄ att det är meningsfullt att Lv 4 har kvar sin status som byggnadsminne. 

Ägarna ställde sig positiv till upphävning av byggnadsminnesförklaringen. 

 

Länsstyrelsens motivering för hävandet 

Genomförandet av detaljplanen har inneburit ett stort antal ansökningar till länsstyrelsen 

beträffande ändringsåtgärder, dessa står ofta i konflikt med skyddsföreskrifterna i 

byggnadsminnesförklaringen. Beslut enligt 3 kap 14§ KML är svåra att fatta för länsstyrelsen 

då skyddsföreskrifterna anses för allmänt hållna. Länsstyrelsen bedömer i sitt beslut att den 

gällande detaljplanen samt att P 7/Lv 4 ligger i ett riksintresse för kulturmiljövården ger 

området ett tillräckligt stort skydd. Det utökade skydd som byggnadsminnesförklaringen ger 

anläggningen, anser Länsstyrelsen inte stå i rimlig proportion till den administrativa 

hanteringen hos Länsstyrelsen som tillsyns- och tillståndsmyndighet. Länsstyrelsen anser i sitt 

beslut att det inte längre är meningsfullt att bibehålla byggnadsminnet P7/Lv 4 och upphävde 

byggnadsminnesförklaringen i ett beslut 2000-05-04 (Länsstyrlensen Skåne, Dnr. 221-14925-

98). 

 

Järnvägstationer i Skåne (Landskrona, Lund, Kävlinge, Höör, Trelleborg) 

2003 hävdes fem järnvägsstationer i Skåne i ett gemensamt beslut. De omfattades dock inte av 

en byggnadsminnesförklaring utan utgjorde var och en för sig ett eget byggnadsminne. Här 

nedan följer en kort presentation av varje byggnad och dess bakgrund samt en redovisning av 

RAÄs och andra aktörernas synpunkter i ärendet. I slutet redovisas länsstyrelsens motivering 

till beslutet. 

 

Lunds station förklarades den 24 mars 1972 som byggnadsminnesmärke. Landskrona, 

Kävlinge, Höörs och Trelleborgs stationer förklarades som statliga byggnadsminnen i ett 

regeringsbeslut den 21 augusti 1986. Samtliga stationer såldes den 1 januari 2001 till 

Jernhusen Fastigheter AB och därmed blev länsstyrelsen tillstånds- och tillsynsmyndighet. I 

länsstyrelsens beslut påpekas att det var Riksantikvarieämbetes uppgift att ta fram förslag på 

skyddsföreskrifter då byggnadsminnen varit i statlig ägo, vilket RAÄ dock inte hade gjort 

innan stationerna övergick i enskild ägo. 

 

Landskrona station uppfördes 1865 efter ritningar av Claes Adelsköld. Stationen är byggd i 
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gult tegel och i anläggningen ingår ett lokstall och magasin samt spårområdet med perrongtak. 

Ingen trafik med undantag av ett godståg trafikerar sedan 2001 och byggnaden står tom. Efter 

byggnadsminnesförklaringen 1986 har inga tillstånd om ändringar tillsänts länsstyrelsen. Vid 

ett besök av länsstyrelsen på plats framkom dock att det har skett förändringar genom tiden. 

Bäst bevarade var interiörerna i vänthallen och godsexpeditionen. De genomförda 

ombyggnationerna bedömdes ha försvagat läsbarheten av den ursprungliga verksamheten. 

Landskrona station ligger inom ett område av riksintresse för kulturmiljövården och är även 

upptagen i kommunens bevaringsplan som ”värdefullt hus”. 

 

Lunds station uppfördes 1857-59, men fick nuvarande utformning på 1920-talet. Byggnaden 

har förändrats mycket, både in- och utvändig. Mycket av interiörerna och den fasta 

inredningen som RAÄ beskriver i den kulturhistoriska motiveringen är borttagen. 

Länsstyrelsen anser i sitt beslut inte att det är lämpligt att skydda byggnaden bara exteriört 

med en byggnadsminnesförklaring. Lunds station ligger inom ett riksintresse för 

kulturmiljövården och är klassad som ”kult.historiskt och/eller miljömässigt värdefull 

byggnad” i kommunens bevarandeplan. Stationsområdet exklusive stationshuset är q-märkt i 

detaljplanen. 

 

Kävlinge station byggdes 1886 och var en viktig del i Kävlinges snabba expansion, en 

tillbyggnad uppfördes 1919 till bl.a. post och telegraf verksamhet. Området kring stationen 

har genomgått stora förändringar och i själva stationshuset finns idag mycket lite av den fasta 

inredningen kvar, bl.a. har f d resegods ombyggds till café. 

 

Höörs station är uppförd 1858 och är en viktig del av södra stambanans tidiga historia. Stora 

förändringar har även här gjorts utan länsstyrelsens kännedom. Väntsalarna och 

godsexpeditionen har gjorts om till café och frisörsalong. Länsstyrelsen ansåg att 

förändringarna har försvagat läsbarheten av den ursprungliga verksamheten i stationen. Höörs 

station är omnämnd i kommunens bevarandeplan från 1985 och byggnaden är även Q-märkt i 

detaljplanen. 

 

Trelleborgs station uppfördes 1898. Sedan 1970 är stationen inte längre i bruk och används 

idag som kontor och museum. Byggnaden har förändrats mycket både in- och utvändigt. Bl.a. 

har exteriörens arkitektur förenklats, fönster och dörrar är utbytta och på taket installerades 

ventilationshuvar och flera takkupor. Järnvägsspåren är delvis igengjutna. Länsstyrelsen anser 

att det är svårt att uppleva byggnaden som en järnvägsstation. RAÄ anser i sin 
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kulturhistoriska motivering att Trelleborgs station trots de sentida förändringarna utgör ett 

utmärkt exempel på det sena 1800-talets stileklektism samt att banhallen är en av få i landet 

med en takstol av järn. Länsstyrelsen ställer sig tveksam till att RAÄs yttrande och anser att 

det såväl i Skåne som i övriga landet finns mer välbevarade representanter för 1800-talets 

stileklektism samt att banhallens värde inte är skäl nog för en byggnadsminnesförklaring. 

Trelleborgs station är med i kommunens bevarande plan som ”kulturhistoriskt eller 

arkitektoniskt mycket värdefull byggnad”. 

 

Olika aktörernas synpunkter 

RAÄ hade enligt beslutet inte något att erinra om länsstyrelsens åsikt att en annan skyddsform 

än KML skulle vara lämpligare för Landskrona, Höörs och Kävlinge stationer. Trelleborgs 

stations byggnadsminnesförklaring ansågs RAÄ kunna vara motiverad, dock ett jämförbart 

skydd enligt PBL skulle också kunna vara tillräckligt. Om Lunds station hade Länsstyrelsen 

och RAÄ underhandskontakt. Jernhusen AB ställde sig positiv till hävning av 

byggnadsminnesförklaringen av Järnvägsstationerna i Kävlinge, Höör, Landskrona och 

Trelleborg. 

 

Länsstyrelsens motivering för hävandet 

Länsstyrelsen anser i beslutet från 2003-07-10 att stationerna inte uppfyller kravet på 

synnerligen märklighet och anser därför att skyddet framstår som ändamålslöst. Länsstyrelsen 

häver byggnadsminnesförklaringarna istället för att utfärda förklaringar enligt 3 kap 7§ KML. 

Länsstyrelsen delar RAÄs uppfattning om att stationerna bör långsiktig skyddas kommunalt. 

Skyddet preciseras i Landskronas fall med perrongtaket och godsmagasinet, i Kävlinges fall 

med dasset norr om stationen och i Trelleborgs fall med banhallen. Att invänta de ny 

detaljplaner av Landskronas och Trelleborgs stationer innan hävningen av 

byggnadsminnesförklaringen anses som olämpligt. Detta dels med hänvisning till 

varsamhetskraven i PBL (3 kap gamla, 8 kap nya) och dels med den administrativa 

hanteringen hos länsstyrelsen som inte skulle stå i rimligt proportion till det tillfälliga skyddet 

av byggnaderna. Samtliga fem stationshus byggnadsminnesförklaring upphävdes den 10 juli 

2003. (Länsstyrelsen Skåne, Dnr. 432-11621-03, 432-28717-03, 432-28715-03, 423-11618-

03, 432-28718-03) 
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Televerkets hus, Helsingborg 

Televerkets hus i Helsingborg uppfördes 1907-09 i helsingborgstegel och med sockel och 

omfattningar av granit. Televerkshuset har påkostade representativa fasader, vilket är typiskt 

för offentliga byggnader och tiden. 24 juni 1993 förklarades byggnaden som statligt 

byggnadsminne och övergick till att bli enskild byggnadsminne enligt 3 kap KML när 

Fastighets AB Telaris fick äganderätt den 13 januari 1994.  

 

Händelseförloppet och aktörernas synpunkter 

I samband med ägarbytet byggdes Televerkets hus om 1993. Beslutet om 

byggnadsminnesförklaring inkom till stadsbyggnadskontoret i Helsingborg den 12 augusti 

1993. Vid den tidpunkten hade byggnadsarbetena redan framskridit långt. Vid ombyggnaden 

gjordes fasadförändringar och utbyttes dörrar och samtliga fönster till sådana med en modern 

utformning. Televerkets hus ligger inom ett riksintresse för kulturmiljövården och byggnaden 

är även upptagen i det kommunala bevarandeprogrammet. I detaljplanen är byggnaden 

skyddat med skyddsbestämmelse q som innebär ett rivnings- och förvanskningsförbud. 

Länsstyrelsen remitterade förslaget på hävandet av byggnadsminnesförklaringen både till 

riksantikvarieämbetet och ägaren (Skanstornet AB) av Televerkets hus. RAÄ har i sitt svar 

ställt sig negativ till hävning av byggnadsminnet. Skanstornet AB har inte haft något att erinra 

mot en hävning.  

 

Länsstyrelsens motivering för hävandet 

Länsstyrelsen anser i sitt beslut den 2005-02-21 att byggnaden efter de genomförda 

förändringar som gjordes strax innan den förklarades som statligt byggnadsminne inte längre 

är avläsbart som en byggnad för statlig telefoniverksamhet, vilket medför att det som var 

syftet att skydda har gått förlorat. Länsstyrelsen anser dock att byggnaden har ett 

samhällshistoriskt och arkitekturhistoriskt värde, vilket dock inte räcker för att uppfylla de 

höga kraven på synnerlig märklighet enligt 3 kap 1§ KML. Televerkets hus 

byggnadsminnesförklaring upphävdes den 21 februari 2005 (Länsstyrelsen Skåne, Dnr. 432-

36392-04). 

 



22 

 

Televerkets hus, Lund 

Televerkets hus i Lund uppfördes 1914-15 efter 

ritningar av Aron Johansson, som har ritat flera 

televerkshus i Sverige. Fasaden har ett 

nationalromantiskt formspråk av Helsingborgstegel 

och detaljer i granit. 24 juni 1993 förklarades 

byggnaden till statligt byggnadsminne och den 30 

november 1993 över gick det till ett byggnadsminne 

enligt 3 kap KML när Fastighets AV Telaris blev 

ägare. Tillbyggnader från 1942 och 1956 omfattas 

inte av skyddsbestämmelserna.  

 

Händelseförloppet och aktörernas synpunkter 

Enligt skyddsbestämmelserna som upprättades av 

RAÄ får byggnadens gatufasader och takregionen 

inte rivas eller till sitt yttre byggas om eller på annat 

sätt förändras. När den Juridiska institutionen 

flyttade in i byggnaden 1994/95 genomfördes ombyggnader bl.a. även fasadförändringar där 

det delvis återställdes förändringar som hade gjorts 1980. Hela gatufasaden omfogades 2001 

och samtliga fönster och dörrar har bytt ut genom åren. Invändigt har skett också stora 

förändringar. Televerkshuset ligger inom ett område av riksintresse och byggnaden är Q-märkt 

i detaljplanen. Den klassa även i Lunds kommuns bevarandeplan som kulturhistoriskt 

och/eller miljömässigt värdefull. 

Riksantikvarieämbetet ifrågasatte hävandet av byggnadsminnet i ett remissvar. Skanstornet 

AB (ägare) meddelade under hand att de ville invänta eventuella synpunkter från köpare av 

Televerkshuset. Länsstyrelsen valde att inte invänta synpunkter från den framtida ägaren.  

 

Länsstyrelsens motivering för hävandet 

Länsstyrelsen anser i beslutet från 2005-02-21 att byggnaden har ett samhällshistoriskt och 

arkitekturhistoriskt värde. Men att efter de stora förändringarna både in- och utvändigt det inte 

längre går att avläsa husets tidigare verksamhet och att byggnaden därför inte längre uppfyller 

kraven på synnerlig märklighet enligt 3 kap 1§ KML. Byggnadsminnesförklaringen 

upphävdes 21 februari 2005 (Länsstyrelsen Skåne, Dnr. 432-36394-04). 

 

Bild 3: Televerkets hus i Lund år 2012. 

Byggnadsminnet hävdes 2005. 
Källa: Max Laserna 
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Gamla kirurgen, Gamla barnsjukhuset (Juridicum) och Lasarettskapellet i Lund 

De tre Gamla kirurgen, Gamla barnsjukhuset och Lasarettskapellet i Lund omfattas av en 

byggnadsminnesförklaring. Här nedan följer en kort presentation av de tre byggnaderna och 

samt en redovisning av länsstyrelsens beslut i detta ärende. 

 

Sjukhusbyggnaderna förklarades 24 januari 1972 för statliga byggnadsminnen. Det är dock 

inte förrän 24 juli 1993 som skyddsföreskrifter utarbetades av Riksantikvarieämbetet. Den 28 

juni 1996 överlåts byggnaderna till Akademiska Hus i Lund AB och får skyddet som 

byggnadsminne enligt 3 kap KML. Alla tre byggnader ligger inom ett område av riksintresse 

för kulturmiljövården och omnämns i Lunds kommuns bevarandeplan som kulturhistorisk 

och/eller miljömässigt värdefulla byggnader. Gamla kirurgen och Gamla barnsjukhuset är Q-

märkta och Lasarettskappellets är q-märkt i detaljplanen för området. 

 

Gamla kirurgen uppfördes 1867-68 efter Helgo 

Zettervalls ritningar. Ett för tiden modernt 

lasarett skapades med sammanhängande 

sjukhussalar längs en dagsljusbelyst korridor. 

Tvåvåningshuset uppfördes i gult tegel och har 

ett förhöjt mittparti där operationssalen och 

direktionen sammanträdesrum fanns. Om- och 

tillbyggnader genomfördes redan 1901 – 1905 

och även i slutet av 1920-talet. En omfattande 

ombyggnad skedde i slutet av 1970-talet då 

byggnaden övergick till att bli en del av 

universitetet. Ytterligare förändringar har gjorts 

de senaste åren. 

 

Lasarettskappellet ritades av Helgo Zettervall 

och uppfördes 1887. Byggnaden utformades som 

en miniatyrkyrka i medeltidsromantiserande stil med fasader i rött tegel. Sedan 1990-talet 

används byggnaden som bokhandel och inhyser även ett kontor. 

 

Bild 4: Byggnadsminnet Gamla kirurgen i 

Lund hävdes 2005. Foto 2012 
Källa: Max Laserna 
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Gamla barnsjukhuset ritades av Malmös dåvarande stadsarkitekt, Salomon Sörensen, och 

uppfördes 1899. Ursprungligen var huset byggd i en våning med fasader av tegel, putsade 

listverk och omfattningar i klassicistisk stil. 1926 påbyggdes en våning samt en fullt utnyttjad 

vind under ett brant mansardtak. Sjukhusets verksamhet upphörde 1950 och huset ombyggdes 

för den juridiska institutionen vid Lunds universitet. Ytterligare ombyggnader gjordes efter 

den juridiska institutionen flyttade 1998 och huset skulle användas som bibliotek, arbetsrum 

och läsesal.  

 

Riksantikvarieämbetets och ägarens synpunkter 

Länsstyrelsen har inför sitt beslut om hävning av byggnadsminnena begärt ett yttrande från 

både ägaren och Riksantikvarieämbetet. Fastighetsägaren Akademiska hus i Lund AB har inte 

haft något att erinra mot att byggnadsminnesförklaringen hävs. RAÄ har uttalat sig att den 

kan vara motiverat att häva byggnadsminnet under förutsättning att kommunen tar hänsyn till 

byggnadernas kulturhistoriska värden.  

 

Länsstyrelsens motivering för hävandet 

Länsstyrelsen anser i beslutet angående hävning av byggnadsminnet att Gamla kirurgen har 

efter förklaringen som statligt byggnadsminne, men innan det utfärdades skyddsföreskrifter, 

förändrats väsentligt både interiört och exteriört. Även Gamla barnsjukhuset och 

Lasarettskapellet har enligt Länsstyrelsen genomgått förändringar så att interiörerna idag inte 

längre återger miljön från tiden då byggnaderna inrymde sjukhusverksamheten. Länsstyrelsen 

anser vidare att miljön omkring byggnaderna också har förändrats och den tidigare värdefulla 

parkmiljön och den slutna karaktären idag saknar ett sammanhang. Avslutningsvis motiverar 

Bild 5: Byggnadsminnet Gamla Barnsjukhus i Lund upphävdes 

2005. 
Källa: Max Laserna 
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Länsstyrelsen sitt beslut om hävning av byggnadsminnen med att byggnaderna på grund av de 

genomförda förändringar inte längre framstår som ett sjukhusområde. De samhällshistoriska 

och arkitekturhistoriska värden räcker enligt länsstyrelsen inte att uppfylla kraven på 

synnerlig märklighet enligt 3 kap 1§ KML, därmed anser länsstyrelsen att byggnadsminnet 

framstår som ändamålslöst och upphävde byggnadsminnet i ett beslut den 2005-02-21 

(Länsstyrelsen Skåne, Dnr. 432-36425-04). 

 

Mölleröds Kungsgård 

Mölleröds Kungsgård som ligger utanför Hässleholm har anor från 1600-talet. Gården hörde 

till Mölleröds slott som dock förstördes i en brand 1678 där även stora delar av gården 

skadades. Det enda som i dag står kvar av 1600-tals gården är en ekonomilänga i gråsten. 

Huvudbyggnaden och de övriga ekonomibyggnader uppfördes under första hälften av 1800-

talet. Inom skyddsområdet finns det ytterliga två byggnader som tillkommit senare och som 

inte ingår i byggnadsminnet.  

 

Händelseförloppet 

Gården förklarades 25 januari 1935 som statligt byggnadsminne. Skyddsföreskrifter 

utfärdades dock inte först den 30 maj 2002. Till på 1950-talet brukades och beboddes gården. 

Därefter tog militären över förvaltningen av ekonomibyggnaderna medan huvudbyggnaden 

alltmer förföll. I slutet av 1970-talet fick Hemvärnet tillträde till huvudbyggnaden och 

renoverade huset. Genom renoveringen har stora förändringar skett både interiört och 

Bild 6: Byggnadsminnet Mölleröds Kungsgård upphävdes 2006. 
Källa: Bosse Nilsson, Kristianstadsbladet 
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exteriört. Planlösningen på bottenvåningen är dock i sina huvuddrag bevarad. 

Byggnadsminnet saknade skyddsföreskrifter under nästan 70 år, vilket har inneburit att stora 

förändringar gjordes bl.a. har ekonomibyggnaderna fått nytt takmaterial av plåt och eternit. 

Huvudbyggnaden har sentida tillägg som takfönster och altaner. 22 januari 2004 övergick 

Mölleröds Kungsgård med full äganderätt till Hässleholms kommun, vilket innebar att gården 

efter det skyddades som byggnadsminne enligt 3 kap KML. 

 

Länsstyrelsen har inför beslutet om hävning av byggnadsminnet Mölleröd Kungsgård haft 

kontakt med både Riksantikvarieämbetet, Regionsmuseet och ägaren (Hässleholms 

Industribyggnads AB). Ägaren beslutade vid ett styrelsemöte att man önskar att länsstyrelsen 

häver byggnadsminnet och att det i framtiden ska skyddas av den kommunala 

detaljplaneringen. 

 

Länsstyrelsens motivering för hävandet 

Länsstyrelsen anser i sitt beslut att gårdens kulturhistoriska värden har påverkats negativt av 

de stora förändringar som har skett och att det är omöjligt för länsstyrelsen att bedriva tillsyn 

utifrån de krav som ställs i skyddsföreskrifterna. Mölleröds Kungsgård utgör en 

kulturhistorisk värdefullt miljö med gårdens byggnader, gamla ekar och slottsruinen. 

Länsstyrelsen anser dock att själva platsen är av större betydelse än byggnaderna i sig och 

rekommenderar att området bör få skydd genom den kommunala detaljplanen. Dessutom 

redovisar länsstyrelsen resultaten av en rapport som att det finns ett antal mer välbevarade 

kungsgårdar i Skåne än Mölleröds Kungsgård. Utifrån detta resonemang ansåg länsstyrelsen 

att Mölleröds Kungsgård inte uppfyller kraven på synnerlig märklighet och upphävde 

byggnadsminnet i beslutet från 2006-05-23 (Länsstyrelsen Skåne, Dnr. 432-1256-05). 

 

Järnvägstationen i Kiruna 

Kirunas stationshus byggdes 1915 efter Folke Zettervals ritningar. Byggnaden är uppförd i 

skånskt, handslaget tegel och har ett nationalromantiskt formspråk. Järnvägen var en 

nödvändig förutsättning för malmbrytningen och den var en grundläggande del av samhällets 

uppbyggnadsskede. Stationshuset är en viktig symbolbyggnad för tågtrafiken i Kiruna. 

Byggnaden bedöms ha stora arkitektoniska och samhällshistoriska värden.  

 

Händelseförloppet 

Stationshuset blev statligt byggnadsminne 1986 och efter Jernhusen förvärvade byggnaden 
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2001 övergått att bli byggnadsminne enligt 3 kap KML. På grund av konsekvenser av 

gruvbrytningen i Kiruna som orsakar deformationer i marken kan inte byggnaden stå kvar på 

dess nuvarande plats. Flyttning eller demontering och återuppbyggnad av järnvägsstationen 

har diskuterats. De flesta av byggnadsminnets värde är starkt förknippade med platsen därför 

är både alternativen mycket ovanliga. I Kiruna kommer dock stadsomvandligen ske i stor 

skala och hela stadsdelar kommer att flyttas eller rivas. Sökande i ärendet har avsikten att riva 

Kiruna järnvägsstationen och bygga ett nytt resecentrum på annan plats och vill därför att 

byggnadsminnesförklaringen hävs. 

 

Länsstyrelsens motivering för hävandet 

Länsstyrelsen bedömer i sitt beslut om hävandet av byggnadsminnesförklaringen att 

alternativet att flytta byggnaden innebär en alltför stor risk för byggnaden och människor som 

utför arbetet. Alternativet att nedmontera och återuppbygga stationshuset bedöms av 

länsstyrelsen inte som ett rimligt krav i förhållande till husets kulturhistoriska värden. Vidare 

anser länsstyrelsen att stationshus samtida med Kirunas är tillfredsställande representerade i 

andra byggnadsminnen runt om i landet. Länsstyrelsen beslutar den 2 december 2011 att 

upphäva byggnadsminnesförklaringen av järnvägsstationen i Kiruna. Detta dock under 

förutsättningen att byggnaden dokumenteras enligt länsstyrelsens krav samt att beslutet bara 

gäller om åtgärderna genomförs inom tre år från beslutsdatum (Länsstyrelsen Norrbotten, Dnr. 

432-2679-11). 

 

Arbottna herrgård 

Arbottna herrgård förklarades den 29 juni 1995 för statligt byggnadsminne. I byggnadsminnet 

ingår huvudbyggnaden uppförd 1877-87 och flygelbyggnaden samt parken och ett mindre 

markområde. Fortifikationsverket avyttrade Arbottna herrgård den 7 november 2011. Den 10 

april 2012 fick köparen tillträde och herrgården övergick till att bli byggnadsminne enligt 3 

kap KML. Inför en förklaring enligt 3 kap 7 § KML har Länsstyrelsen vid två tillfällen 

besiktigat och dokumenterat Arbottna herrgård. Länsstyrelsen har också tagit del av den 

omfattande vård- och underhållsplanen som Fortifikationsverket framtagit. 

Riksantikvarieämbetet har yttrat sig den 13 mars 2012 i frågan om hävandet och ser inte några 

hinder emot att Länsstyrelsen häver byggnadsminnet. 
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Länsstyrelsens motivering för hävandet 

Enligt Länsstyrelsens beslut saknar Arbottna de kulturhistoriska kriterier som bör utmärka ett 

byggnadsminne i Stockholms län. Länsstyrelsen har sedan 2005 en policy enligt vilken fyra 

aspekter ska prioriteras i urvalet av länets byggnadsminnen. Dessa är Stockholms län som 

huvudstadsregion, Stockholms skärgård med dess fiske, skärgårdsjordbruk och sentida 

sommarbebyggelse, Stockholm som industriregion, samt mycket ålderdomliga eller 

kulturhistoriskt unika byggnader. Enligt Länsstyrelsen finns det byggnader som bättre 

representerar dessa prioriterade områden. Herrgårdarna är redan välrepresenterad bland 

Stockholms läns byggnadsminnen och de sentida om- och tillbyggnader av Arbottna herrgård 

gör det svårt att den ska fungera som kunskapskälla och dess historia blir svårläslig. 

Sammanfattningsvis anser Länsstyrelsen i sett beslut från 12 april 2012 att det är ändamålslöst 

i lagens mening och således inte kulturhistoriskt meningsfullt att Arbottna herrgård bibehåller 

sin status som byggnadsminne (Länsstyrelsen Stockholm, Dnr. 432-1297-2012). 

 

3.2 Byggnadsminnen som har brunnit ned 

En byggnadsminnesförklaring kan framstå som ändamålslös om byggnaden ifråga inte finns 

kvar, exempelvis efter en brand. Här presenteras de undersöka fall där byggnaden har brunnit 

ner. 

Rebbetuarödsgården i Skåne var det första byggnadsminne som blev upphävd, detta var år 

1968 efter gården hade brunnit ned (BBR, Rebbetuarödsgård). Samma öde hade tre 

byggnadsminnen i Värmland. Uddeholmshyttans herrgård totalförstördes genom brand i 

oktober 1979. En rekonstruktion bedömdes vara svårgenomförbar på grund av bristen på 

Bild 7: Byggnadsminnet Arbottna Herrgård hävdes 

2012 kort efter den hade övergått i privat ägo. 
Källa: Bent A Lundberg, RAÄ 
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fullständiga dokumentationshandlingar och byggnadsminnet upphävdes december 1979 

(Länsstyrelsen Värmland, 11.392-3126-79). Kråkåssågen förstördes i en anlagd brand 1978, 

bara vattenrännorna klarade sig utan skada. Sågens förvaltare Föreningen Värmländska 

Industriminnesmärken ansåg att en rekonstruktion av anläggningen inte kunde förmedla de 

pedagogiska och kulturhistoriska värden och att dessa värden inte kunde var tillräckligt höga 

för att motivera kostnaderna som en återuppbyggnad skulle medföra. Beslutet om hävning av 

byggnadsminnesförklaringen togs 1986 (Länsstyrelsen Värmland, 11.392-1915-86). Tredje 

fallet i Värmland är gården ”Där Ner” i Mårbacka, där gårdens manbyggnad totalförstördes i 

en brand i januari 1996. En ersättningsbyggnad ansågs inte kunna uppfylla kraven i 

kulturminneslagen för att kunna komma ifråga för en byggnadsminnesförklaring. Ett starkt 

skäl till att gården ansågs ha ett synnerligen märkligt kulturhistorisk värde var det till gården 

hörande lösöret. Denna förstördes dock tillsammans med manbyggnaden och bibehållandet av 

byggnadsminnet framstod därför som ändamålslös och upphävdes av länsstyrelsen i ett beslut 

1996 (Länsstyrelsen Värmland, 221-6092-96). 

 

I Norrbottens län finns ytterliga två fall där ett byggnadsminne eldhärjades. 2003 förstörde en 

brand Folkets hus i Luleå. En rekonstruktion anses i länsstyrelsen beslut som meningslös då 

byggnadens kulturhistoriska värde för alltid har försvunnit. Byggnadsminnet hävdes 2003 

(Länsstyrelsen Norrbotten, Dnr. 432-8915-03). Gamla Tingshuset i Haparanda skadades 

svårt i en brand 2009. Även i detta fall bedömdes en rekonstruktion av byggnaden vara 

meningslös och byggnadsminnesförklaringen hävdes 2009 (Länsstyrelsen Norrbotten, 

Dnr.432-9024-09). Lunda Villa på Lovö eldhärjades 2011 och totalförstördes. Länsstyrelsen i 

Stockholms län upphävde därför beslutet av byggnadsminnesförklaringen kort därefter 

(Länsstyrelsen Stockholm, Dnr. 434-21080-2011). 

 

Knislinge klockaregård  

Knislinge klockaregård i Östra Göinges kommun, Skåne räknas också till de byggnadsminnen 

som har brunnit ner, dock skiljer sig detta fall något från de andra. Ekonomibyggnaderna på 

gården förstördes av en brand 2000. Det fattades beslut om återuppbyggnad av de förstörda 

byggnaderna och riktlinjer togs fram i samband med detta. Handlingarna om 

återuppbyggnaden prövades enligt 3 kap 14 § KML om ändring av ett byggnadsminne. Vid en 

slutbesiktning 2004 registrerades dock avvikelser från de godkända handlingar, vilket 

anmäldes till länsstyrelsen. Länsstyrelsen begärde att avvikelserna skulle justeras. 

Hembygdsföreningen, som har sin verksamhet på gården, hade dock ingen avsikt att göra 

dessa justeringar och motiverade detta samt uppkomsten av avvikelserna med främst 
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ekonomiska och praktiska skäl.  

 

Synpunkter från kommunen, hembygdsföreningen och Riksantikvarieämbetet 

Hembygdsföreningen och Östra Göinges kommun önskade att de nyuppförda 

ekonomibyggnaderna skulle exkluderas ur byggnadsminnet och att skyddsbestämmelserna 

skulle justeras. RAÄ betonar i en skrivelse att Klockaregårdens samlade bebyggelse var det 

främsta argument i byggnadsminnesförklaringen. Vidare hävdar RAÄ att det kulturhistoriska 

värdet har påverkats negativt med de nybyggda ekonomibyggnader och gården därmed inte 

längre kan betraktas som synnerligen märkligt, vilket medför att byggnadsminnet framstår 

som ändamålslös. Länsstyrelsens förslag att häva byggnadsminnet Knislinge klockaregård 

hade RAÄ inget att erinra mot.  

 

Länsstyrelsens motivering för hävandet 

Länsstyrelsen påpekade i sitt beslut att de genomförda avvikelserna inte är bagatellartade 

förändringar i förhållande till de uppställda krav. Hembygdsföreningen meddelade att 

justeringar bör ske med anslag från länsstyrelsen. Att allmänna medel ska gå till att justera 

avvikelser som strider mot ett av länsstyrelsen fattat beslut var dock enligt länsstyrelsen inte 

acceptabelt och samhällsekonomiskt inte rimligt. Länsstyrelsen ansåg att enbart låta 

boningshus och brygghus förbli byggnadsminne och att häva byggnadsminnesförklaringen för 

de nyuppförda ekonomilängorna inte kunde anses vara meningsfullt eftersom då den 

byggnadshistoriska kontexten hade gått förlorat. 2006 tog länsstyrelsen beslutet att upphäva 

byggnadsminnet Knislinge klockaregård. I beslutet påpekar dock länsstyrelsen att möjligheten 

till skydd enligt Plan- och bygglagen finns (Länsstyrelsen Skåne, Dnr. 432-26998-04). 
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4. Resultat 

Undersökningen visar att 24 byggnadsminnesförklaringar har hävts. För att lättare kunna 

överblicka detta har hävningarna av byggnadsminnesförklaringar här indelats i tre kategorier. 

En kategori utgörs av byggnadsminnen som har brunnit ned och därmed inte längre finns 

kvar. Denna kategori utgörs av åtta fall var av ett fall urskiljer sig eftersom byggnaden 

återuppbyggdes. Byggnader som har skyddats som statligt byggnadsminne men som efter 

ägarbyte kommit i privatägo och därmed skyddades enligt 3 kap KML utgör den andra 

kategorin. Denna kategori innehåller tolv fall (se figur 1). De övriga fyra fall utgörs av 

byggnader som varken har brunnit ned eller befunnit sig i statligt ägo. 

 

 

 

I figur 1 visas den geografiska fördelningen av samtliga undersökta ärenden, sorterat efter län. 

I figuren visas bara dessa län där det har upphävts ett eller flera byggnadsminnen. Skåne län 

visar sig vara överrepresenterade i förhållande till de övriga länen. Vidare visar figuren hur 

många av byggnadsminnena i respektive län som har upphävts på grund av de har brunnit ner 

och hur många som en gång har varit statliga byggnadsminnen. Av tolv ärenden där 

byggnadsminnet tidigare har varit i statligt ägo finns tio i Skåne, ett i Norrbotten och ett i 

Stockholms län. 

 

Figur 2 visar fördelningen av hävningsärenden över årtionden. En tydlig ökning av hävningar 

kan på 2000-talet utläsas. Endast fem byggnadsminnen upphävdes innan år 2000, varav fyra 

av dessa upphävdes på grund av att byggnaden brunnit ned. Resterande fall är Sveaplans 

flickläroverk i Stockholm som upphävdes på grund av ett administrativt fel.  
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Figur 1: Geografisk fördelning av hävda byggnadsminnen, samt 

fördelningen mellan tidigare statliga och ned brunna. 
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Iögonfallande är året 2003 med sex hävningar (se tabell 1). Fem av dessa hävda 

byggnadsminnen är järnvägsstationer i Skåne som hävdes i ett gemensamt beslut. Tre 

byggnadsminnen hävdes år 2005, samtliga i Skåne. Mellan åren 2000 och 2006 upphävdes 

tretton byggnadsminnen, varav elva hävdes i Skåne. Av dessa elva har tio tidigare varit 

statliga byggnadsminnen. 

 

Max Laserna gjorde i samband med ett arbete vid Högskolan på Gotland en intervju med den 

ansvarige länsantikvarien i Skåne län. I intervjun förklarar den ansvarige antikvarien att man 

efter länssammanslagningen mellan Malmö och Kristianstad på 1990-talet såg över alla 

byggnadsminnen i Skåne län. Vidare kan man läsa att hävningen av de fem stationshusen gav 

idén att även häva televerkets hus (Laserna, 2012, s.13). 

 

Hävningsår 1968 1979 1986 1996 2000 2001 2003 2005 2006 2009 2010 2011 2012 

Antal hävda 

byggnadsminnen 
1 1 1 2 1 1 6 3 2 1 2 2 1 

 

Tabell 1: Visar vilka år det har hävts ett eller flera byggnadsminnen 

 

4.1 Motiveringar för hävande av en byggnadsminnesförklaring 

Ett hävningsbeslut innehåller en motivering till länsstyrelsens upphävning av respektive 

byggnadsminnesförklaring. Nedan följer en sammanställning av motiveringarna som har 

framhållits i de undersökta ärendena. 

 

Kulturhistoriska värden 

I flera ärenden anges i motiveringstexten att byggnadens kulturhistoriska värde har minskat 
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Figur 2: Fördelning av hävningsärendena över årtionden. 
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eller gått förlorat och att byggnadsminnesförklaringen därför anses som ändamålslös. Stora 

genomförda förändringar i form av ombyggnader och tillbyggnader är en frekvent 

förekommande motivering till en byggnads minskade kulturvärden. I vissa fall hänvisas till att 

förändringarna i byggnaden har skett under en tid då den saknade skyddsföreskrifter, vilket 

var fallet med en del byggnader som tidigare har varit statliga byggnadsminnen. 

Ombyggnationer, speciellt av interiören, anses i flera fall påverka en byggnads läsbarhet och 

dess förmåga att berätta om tidigare verksamhet i byggnaden. Många av byggnaderna anses 

ha förlorat stora delar av sitt kulturhistoriska värde efter sentida förändringar samt av ändrad 

användning av byggnaden. Ett fall skiljer sig dock i detta då motsatsen var motivet. 

Byggnadsminnet Västra Storsjö stod i många år näst intill oanvänt och förföll mer och mer, 

vilket anses ha medfört att de kulturhistoriska värdena har minskat. Planerade 

ombyggnationer har i fallet Oxenhuset i Uppsala fått konsekvensen att 

byggnadsminnesförklaringen ifrågasattes. 

 

Liknande byggnader finns bevarade 

I flera av fallen hänvisas till att andra liknande byggnader finns välbevarade vilket i några av 

fallen anses ha negativ påverkan på byggnadsminnets kulturhistoriska värde. Att 

byggnadstypen redan är välrepresenterad i byggnadsminnesbeståndet motiverar i flera fall ett 

hävande av byggnadsminnet. I fallet Arbottna herrgård anses byggnaden inte kvalificera sig 

enligt länens policy för urval av byggnadsminnen. 

 

Nya detaljplaner och andra skyddsinstrument 

Nya planer för området har i två fall bidragit i motivering för upphävandet av 

byggnadsminnesförklaringen. De nya detaljplanernas genomförande har i fallen Fryxellska 

skolans gymnastikbyggnad och P7/Lv4 i Ystad medfört att byggnadsminnesförklaringen setts 

som ett hinder i planernas genomförande. Även i järnvägstationen i Kirunas fall har nya 

planer för området orsakat hävandet av byggnadsminnesförklaringen. Detta fall skiljer sig 

dock i och med de speciella omständigheterna i och med att hela staden skall flyttas. 

 

I de ovan nämnda tre fallen ansågs även att ett bibehållande av byggnadsminnena skulle 

medföra orimligt höga olämpligheter i förhållande till byggnadernas kulturhistoriska värde. I 

Fryxellska skolans gymnastikbyggnads fall var det orimligt höga kostnader som skulle uppstå 

i samband med en förflyttning av byggnaden. Detta och andra orimliga villkor fanns även 

bland motiveringarna i fallet Kiruna järnvägsstation. Bibehållandet av 

byggnadsminnesförklaringen av kasernområdet P7/Lv4 hade krävt administrativa resurser 
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från länsstyrelsen som ansågs vara orimliga i förhållandet till det skydd som en 

byggnadsminnesförklaring innebär. 

 

Andra skyddsinstrument än en byggnadsminnesförklaring nämns i de flesta fall. En del 

byggnaderna har redan ett skydd genom skyddsbestämmelser i detaljplan, kommunens 

bevarandeplan eller ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövård. Dessa 

skyddsmöjligheter bedöms i flera fall som tillräckliga för att bevara byggnadernas 

kulturhistoriska värden. Där inga sådana bestämmelser finns för byggnaden rekommenderas 

införande av det av länsstyrelsen. 

 

Eftersom hävandet av byggnadsminnet Sveaplans flickläroverk i Stockholm verkar ha skett på 

grund av ett administrativt fel vid byggnadsminnesmärkningen anses detta beslutet vara ett 

specialfall. Beslutet motiveras med att anspråk på ersättning inte hade beaktats. Frågan om 

varför det från länsstyrelsens sida inte blev en ny handläggning av ärendet uppkommer dock.  
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5. Analys 

5.1. Tidigare statliga byggnadsminnen 

Undersökningen visade att hälften av de hävda byggnadsminnena tidigare varit statliga 

byggnadsminnen. Detta tycks vara en väldigt stor andel, särskilt om det även tas hänsyn till de 

åtta eldhärjade byggnadsminnena. Då blir det ännu tydligare att det av de resterande 16 är tolv 

som tidigare har varit skyddade som statliga byggnadsminnen. Att det kan medföra problem 

när ett statligt byggnadsminne omvandlas till ett byggnadsminne enligt 3 kap KML 

konstateras även i slutbetänkandet av kulturbebyggelseutredningen (SOU 2004:94, s.93). 

 

I flera fall av de undersökta ärendena har besluten om byggnadsminnesförklaring av statligt 

ägda byggnader tagits för flera stycken samtidigt. Samma beslut gäller alltså för fler än en 

byggnad, vilka ofta tillhör samma byggnadstyp, exempelvis järnvägsstationer. Möjligtvis kan 

detta innebära att inte lika stort utredningsarbete inför byggnadsminnesförklaringen har lagts 

ner för varje enskild byggnad som vid en byggnadsminnesförklaring enligt KML. Enligt 

förarbetena till KML bör det dock vara samma kvalifikationsgrunder för statliga och enskilda 

byggnadsminnen. När det gäller de fem järnvägsstationerna så hävdes de även i ett och 

samma beslut. Även om Televerkshusen i Lund och Helsingborg och sjukhusbyggnaderna i 

Lund inte har hävts i ett gemensamt beslut så togs dock beslutet i de tre ärenden på samma 

datum. 

 

Skyddsföreskrifter 

Ett gemensamt problem för de tidigare statliga byggnadsminnena är att skyddsföreskrifterna 

är för generellt utformade. Detta gör det svårt att följa och förhålla sig till dem. Detta problem 

förekommer också vid byggnadsminnen som inte har varit i statlig ägo. Det är dock främst ett 

problem vid de tidigare statliga. I flera fall har tidigare statliga byggnadsminnen saknat 

skyddsföreskrifter i flera år. Detta har medfört att stora förändringar skett med följden att de 

kulturhistoriska värdena har förminskats. 

 

Skåne län 

Som det framgår av undersökningen är fallen där tidigare statliga byggnadsminnen upphävts 

överrepresenterade i Skåne län där det har hävts tio byggnadsminnen. Dessa tio beslut fälldes 

dessutom under en kort tid mellan åren 2000 och 2006. Det tycks vara väl många fall för att 

det skulle vara en slumpartad fördelning. Då besluten ligger under en sådan kort tidsperiod är 

det inte förvånansvärt att det är samma länsantikvarie som har medverkat i samtliga beslut. 

Som tidigare nämnt har den ansvarige antikvarien i Skåne förklarat att dessa hävningar i en 
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vidare mening hänger ihop med länssammanslagningen på 1990-talet. Och att det beslutet 

angående järnvägsstationerna ledde till att man såg möjligheten att ta ett liknande beslut i 

televerks husets fall. Detta bekräftar det befarade att hävningsbeslut i ett ärende kan ha 

funktion som förebild för andra ärenden. Detta bekräftar även att beslut kring hävning av 

byggnadsminnen i viss mån fattas utifrån den subjektiva uppfattningen hos ansvarige 

antikvarie. 

 

Hävning kort efter ägarbyte  

I många fall förblev de statliga byggnadsminnena ej längre skyddade efter ägarbyte och 

omvandling till enskilda byggnadsminnen. Byggnadsminnet Arbottna Herrgård hävdes i 

princip direkt efter det hade övergått till att vara ett enskilt byggnadsminne, vilket nästan 

förutsatte att avsikten att häva byggnadsminnet redan måste ha funnits före ägarbytet. Även 

Militäranläggningen i Ystad, Mölleröds Kungsgård och de fem järnvägsstationerna hävdes två 

eller tre år efter byggnaden hade övergått till privat ägo. Enligt första stycket 8 § i 

förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. får ett statligt byggnadsminne 

inte överlåtas till annan, om det finns risk för att överlåtelsen kan leda till att dess 

kulturhistoriska värde minskar. En byggnads kulturhistoriska värde minskar inte av att 

byggnaden inte är byggnadsminne längre, dock innebär en hävning att byggnaden inte längre 

står under länsstyrelsens tillsyn. Ägaren behöver alltså inte längre följa några 

skyddsföreskrifter, vilket kan innebära att det genomförs ombyggnationer och liknande som 

har till följd att byggnadens kulturhistoriska värde minskar och därmed uppfyller det som står 

i 8 § i förordningen. Speciellt i fallet Arbottna Herrgård är det enligt min mening högst 

tveksamt om byggnaden egentligen fick överlåtas till en privat person, då planerna på en 

hävning troligtvis redan fanns vid ägarbytet. 

 

5.2. Eldhärjade byggnadsminnen 

De åtta fall där ett byggnadsminne har brunnit ned kommer inte att diskuteras mer ingående i 

den här delen. Eftersom byggnaderna i alla utom ett av fallen inte finns kvar i någon form 

anser jag att häva byggnadsminnesförklaringen var rätt beslut. I respektive beslut nämns 

möjligheten till rekonstruktion, detta görs dock inte i det senaste beslutet om hävande av 

byggnadsminnet Lunda villa på Lovö. En rekonstruktion anses i besluten vara antingen 

svårgenomförbar på grund av bristen på dokumentation, orimligt höga kostnader i 

förhållandet till värdet i en rekonstruktion eller så anses en rekonstruktion helt enkelt 

meningslös då alla kulturhistoriska värden har försvunnit med byggnadens originalmaterial. 

Undantagen bland de ned brunna byggnadsminnena är Knislinge klockaregård, där 
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ekonomibyggnaderna återuppbyggdes efter branden. Detta utfördes inte i enlighet med 

länsstyrelsens instruktioner, vilket hade till följd att byggnadsminnesförklaringen hävdes. Det 

hade varit intressant att se vad som skulle ha hänt med byggnadsminnet om man inte alls hade 

återuppbyggd ekonomibyggnaderna. Hade länsstyrelsens även då bedömt att byggnadsminnet 

framstod som ändamålslöst? I hävningsbeslutet framför länsstyrelsen att den 

byggnadshistoriska kontexten gått förlorad i och med förlusten av originalbyggnaderna samt 

att det ej vore en meningsfull lösning att bibehålla Knislinge klockaregård som 

byggnadsminne då de nyuppförda ekonomibyggnaderna ej längre kunde inkluderas i 

byggnadsminnet. 

 

5.3. Kulturhistorisk värde och brister i skyddsföreskrifter 

Ett av huvudargumenten i hävningsbesluten är att byggnaden har förlorat sitt kulturhistoriska 

värde på grund av stora förändringar av byggnaden. Detta har till stor del med dåligt 

utformade skyddsföreskrifter att göra. För att kunna utfärda bra skyddsföreskrifter behövs 

tydliga motiveringar och beskrivningar av byggnadens kulturhistoriska värden i 

byggnadsminnesförklaringen. Motiveringarna borde vara så precisa som möjligt och speciellt 

hänvisa till byggnaden ifråga. Idag är problemet att skyddsföreskrifterna ofta är utformade på 

ett likformigt sätt med standardmeningar. Detta underlättar genomförandet av ingrepp i 

byggnaden, som i sin tur används som motivering för hävandet av 

byggnadsminnesförklaringen. 

 

Det verkar också vara ett problem att skyddsföreskrifter inte följs och att ombyggnationer 

genomförs utan länsstyrelsen kännedom och tillstånd. Om inte skyddsföreskrifterna följs blir 

det svårt att hävda att en byggnadsminnesförklaring ger ett bra och långsiktig skydd. För att 

det inte ska ske otillåtna ändringar behövs det förbättring av tillsynen från länsstyrelsens sida 

och hårdare straffsatser i lagstiftningen. Utan ägarens medverkande är det dock svårt för 

länsstyrelsen att utöva sin roll som tillstånds- och tillsynsmyndighet. I fallet Västra Storsjö har 

ägarens likgiltighet för byggnaderna och deras kulturhistoriska värden orsakat att ett 

byggnadsminne håller på att förfalla. Detta är väldigt långt ifrån det eftersträvade goda 

tillstånd som vore önskvärt för en byggnadsminnesförklarad byggnad. 

 

5.4 Detaljplan och andra skyddsinstrument 

Idag finns det flera möjligheter att skydda en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Förutom 

genom en byggnadsminnesförklaring kan en värdefull byggnad också skyddas genom 

skyddsbestämmelser i detaljplan och genom att ingå i ett område av riksintresse. I flera 



38 

 

hävningsbeslut hänvisas till dessa skyddsinstrument som en alternativ lösning till 

byggnadsminnesförklaring. Var det just dessa alternativa möjligheter som underlättade 

hävandet av byggnadsminnen i vissa av fallen? Jag ser i skyddet i detaljplan en bra möjlighet 

att skydda byggnader som inte kvalificerar sig som ett byggnadsminne men som ändå är värda 

att bevara. En detaljplan kan dock ändras genom tiden och är i högre grad beroende av 

samhällsförändringar, vilket ger ett mindre långsiktig skydd än en nationell lagstiftning som 

KML. I två av fallen i undersökningen har just en ändring av detaljplanen bidragit eller 

orsakat att byggnadsminnesförklaringen hävts. 

 

5.5 Riksantikvarieämbetets roll 

På nationell nivå är det Riksantikvarieämbetet som är ansvarig för frågor kring bevarandet av 

kulturmiljön. Riksantikvarieämbetet anser enligt de allmänna råden till 3 kap KML att frågor 

kring hävande av en byggnadsminnesförklaring alltid behöver samrådas med RAÄ. Detta har 

i de flesta fall inneburit att RAÄ har yttrat sig i en remiss. I flera fall har man dock inte haft 

något att erinra mot att en byggnadsminnesförklaring upphävs. Detta gör att jag ifrågasätter 

RAÄs roll och hur ämbetet uppfyller uppgiften som översta instans i kulturarvsfrågor. En 

noggrannare utredning vid frågor kring hävning vore önskvärt. RAÄ borde underlätta ett 

bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader istället för att bidra till att antalet 

skyddade byggnader minskar. I några fall har RAÄs åsikter kring bibehållandet av ett 

byggnadsminne inte haft tillräcklig tyngd för att kunna förhindra ett hävande av 

byggnadsminnesförklaringen. 

 

5.6. Förändringar av värderingsgrunder och samhällsutveckling 

Samhällsutvecklingen och tidens värderingsgrunder påverkar vad som anses kulturhistoriskt 

värdefullt och vad som anses värt att bevaras. I hävningsbesluten förekom ofta motiveringen 

att en byggnad inte längre anses vara synnerligen märklig. Detta skulle kunna bero på att 

synen på vad som är värt att bevaras är annorlunda idag än vid tidpunkten för 

byggnadsminnesförklaringen. I några fall påverkades bedömningen även av att flera liknande 

byggnader finns bevarade. Denna motivering har jag dock svårt att anse som tillräckligt stark 

för att häva ett byggnadsminne eftersom det inte finns något som säkerställer att dessa 

byggnader bevaras istället för det ifrågasatta byggnadsminnet. Utöver detta bör man visa 

respekt för att byggnaden en gång ansågs vara synnerligen märklig. Om byggnadsminnen 

hävs på grund av att värderingsgrunderna har ändrats och byggnaderna därmed inte längre 

anses ha ett tillräckligt stort kulturhistoriskt värde, innebär detta att en 

byggnadsminnesförklaring inte är ett långsiktig hållbart skydd, utan bara varar så länge som 
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samma värderingsgrunder finns. 

 

5.7. Oroväckande utveckling 

Hävningar av byggnadsminnesförklaringar förekommer först efter år 2000, då utesluts 

ärendena där byggnadsminnet har brunnit ner samt Sveaplan flickläroverk. Av 

undersökningen kunde fastställas att en stor del av det ökade antalet hävningar av 

byggnadsminnesförklaringar kan förklaras genom ärendena av de tidigare statligt ägda 

byggnadsminnena i Skåne. Det skulle dock vara felaktigt att söka skälen till ökning av antalet 

hävningar enbart hos ärendena i Skåne, även hävningarna i de andra länen infaller under de 

senaste tio åren. I figur 2 visas antal hävda byggnadsminnen under olika årtionden. 2000-talet 

är med god marginal det årtionde med flest antal hävda byggnadsminnen. Det som dock är att 

beakta är att 2010-talet som vi befinner oss i uppvisar näst störst antal hävda 

byggnadsminnen. Här syns alltså tendensen att fler och fler byggnadsminnesförklaringar hävs 

med årens lopp. En förskjutning verkar ske från att allmänhetens intresse var av betydande 

vikt till att den enskildas och privata intressen idag tenderar till att väga tyngre. Ett 

sammanhang kan här ses att Riksantikvarieämbetets synpunkter, som ska representera 

allmänhetens intresse, i vissa fall inte hade tillräcklig stor genomslagskraft för att väga tyngre 

än exempelvis detaljplanändringar eller den enskildes intressen. Detta kan vara en anledning 

till att en byggnadsminnesförklaring inte längre verkar ses som ett oantastbar och långsiktig 

skydd för all framtid.  
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6. Slutsats 

I en internationell jämförelse har Sverige få kulturhistoriskt värdefulla byggnader som 

skyddas av staten. Det finns alltså inte för många så att det skulle behövas hävningar på grund 

av det. En hävning av ett byggnadsminne bör därför bara ske i undantagsfall. Idag finns det 

2160 byggnadsminnen i Sverige. Med det ringa antalet i åtanke är 24 hävningar ett relativt 

stort antal. 

 

Det kräver alltså starka skäl för att kunna upphäva en byggnadsminnesförklaring. I de 

undersökta fallen anser jag det finnas sådana skäl i fallen Kiruna Järnvägsstation, Sveaplan 

flickläroverk och i de byggnadsminnen där byggnaderna har brunnit ner. I alla andra fall är 

inte motiven lika självklara och det kan diskuteras om dessa kan räknas som undantag. 

Undersökningens mest iögonfallande resultat är att en stor del av de hävda byggnadsminnena 

tidigare varit statliga byggnadsminnen. I dessa fall borde en noggrannare undersökning av de 

kulturhistoriska värdena och en konsekvensanalys ha gjorts innan hävandet. 

 

En av de vanligast förekommande motiveringarna är att en byggnads kulturhistoriska värden 

har minskat betydligt och byggnaden därför inte längre kan uppfylla kravet på att igenom sina 

kulturhistoriska värden vara synnerligen märkliga. Eftersom synsättet på vad som är 

kulturhistoriskt värdefullt förändras med tiden och eftersom den kulturhistoriska värderingen 

delvis beror på en subjektiv bedömning anser jag att detta argument ej borde vara av sådan 

stor betydelse som det i dem undersöka ärendena varit. Tidigare generationers bedömning av 

en byggnad borde respekteras annars finns risken att en byggnadsminnesförklaring urholkas 

och förlorar sin dignitet som ett långsiktig hållbart skydd utan omskapas till att blott vara ett 

tillfälligt skydd bundet till samtidens värderingsgrunder. 

 

En byggnads kulturhistoriska värden minskar bland annat på grund av att skyddsbestämmelser 

inte följs eller att sådana saknas. Avsaknaden av skyddsbestämmelser har i de undersökta 

fallen framförallt varit ett problem för de tidigare statligt ägda byggnadsminnena. Det verkar 

råda en viss försiktighet från länsstyrelsernas sida när det gäller att ålägga krav på ägaren av 

ett byggnadsminne, vilket kan ledas tillbaka till den starka äganderätten i Sverige. Som i det 

extrema fallet vid gården Västra Storsjö där ägaren kunnat missköta sitt byggnadsminne så 

långt att dess kulturhistoriska värden minskat tillräckligt mycket för att 

byggnadsminnesförklaringen kommit att anses som meningslös. I sådana fall hade jag önskat 

att länsstyrelsen hade vågat utnyttja lagstiftningen möjligheter till åtal eller förläggande av 

krav till underhåll i samband med ett vite. Att en byggnadsminnesförklaring är det starkaste 
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lagskydd för en kulturhistorisk värdefull byggnad märks inte tillräckligt i lagstiftningens 

tillämpning vilket har till följd att det ofta blir själva lagstiftningen som ifrågasätts.  

 

I vissa fall kan dock en hävning av ett byggnadsminne vara nödvändig. Har byggnaden 

förändrats i så stor grad att de kulturhistoriska värdena förminskats och om det som i 

byggnadsminnesförklaringen ansågs vara värt att bevara helt har försvunnit finns det ingen 

mening att ha kvar byggnadsminnesförklaringen. Att bibehålla en byggnadsminnesförklaring 

för sådana byggnader försvagar i förlängningen själva skyddet och dess status. I bedömningen 

av de kulturhistoriska värdenas existens borde dock råda försiktighet. Ju fler byggnadsminnen 

som upphävs desto mer försvagas skyddet av en byggnadsminnesförklaring i sin helhet. Då 

fler prövade fall av olika slag beslutats om upphävning innebär det i förlängningen att 

hävning av byggnadsminnesförklaringar kan öka. Fler hävningar försvagar även skyddet i sig 

då det ger ökade möjligheter att referera till tidigare upphävningar av 

byggnadsminnesförklaringar. Att förekommandet av hävningar av byggnadsminnen under de 

senaste tio åren har ökat är oroväckande. 
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