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FÖRORD 

Denna kandidatuppsats utgör det avslutande momentet för mina studier på bebyggelseantikvariska 

programmet på institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet och har skrivits hemma vid mitt 

köksbord under den märkliga tid som har drabbat hela världen till följd av Covid-19. Denna pandemi 

har hanterats på olika sätt i olika delar av världen. Lagar, påbud och rekommendationer har tillkommit 

för att skydda människor från sjukdom och död. Nedstängning av samhällen i syfte att nå maximalt 

skydd mot virus balanseras mot behov av social kontakt, frihet och ekonomisk utveckling. När det 

gäller liv eller död kan dessa avvägningar te sig enkla för många. När det gäller skydd av vårt 

kulturarv är avvägningarna inte alltid lika enkla. Även här måste olika intressen vägas mot varandra. 

Ändringar och tillbyggnader av befintlig bebyggelse måste ibland ske för att fastighetsägaren ska 

kunna nyttja sin byggnad på optimalt sätt. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är å andra sidan för 

evigt förlorad om den förvanskas eller hanteras så ovarsamt att kulturhistoriska värden försvinner. 

Plan- och bygglagen (PBL) hanterar bland annat skydd av bebyggelse i samband med 

bygglovsärenden. Lagrummen i PBL är ofta generellt formulerade för att kunna tillämpas optimalt i 

varje unik situation men innehåller många diffusa begrepp som gör bestämmelserna svårtolkade.  

Det är viktigt för en bebyggelseantikvarie att kunna informera om historik, gestaltning och 

bebyggelsens roll i samhället i de fall som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse hotas av rivning, 

förvanskning eller annan förändring. Hur olika parter värderar denna kunskap varierar dock kraftigt. 

Om ekonomiska vinningar kan erhållas genom att genomföra förändringarna kommer sannolikt denna 

aspekt vara den som de flesta aktörer inom fastighetsbranschen förstår och värderar högt, jämte 

lagstadgade och tvingande regler. Att i en sådan situation kunna peka på gällande lagrum som 

tvingande skyddar bebyggelsen, anser jag är viktig kunskap som en bebyggelseantikvarie måste 

besitta. Med andra ord, att använda juridiken och i detta fall framför allt PBL, anser jag är en 

bebyggelseantikvaries främsta vapen när det gäller att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Denna studie har gett mig tillfälle att fördjupa mig i tillämpningen av några av de lagrum som är 

ämnade för att skydda kulturmiljöer i samband med bygglovsärenden. Jag kan definitivt mycket mer 

om detta nu än före min studie, men som man brukar säga – ju mer man kan om något, desto mer 

förstår man hur lite man kan. Dörren är dock inslagen. 

Först och främst vill jag tacka Maria Ros vars studie har varit en stor inspirations- och 

informationskälla. Jag är djupt imponerad av din intressanta, informativa och mycket välskrivna 

uppsats, på vilken jag har sneglat under hela arbetet med min uppföljare.  

Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare Henrik Ranby, universitetslektor och docent vid 

institutionen för kulturvård på Göteborgs universitet, som med såväl knivskarpt intellekt som humor 

har väglett och guidat.  

Ett stort tack vill jag även ge till min goda vän och självutnämnda exjobbscoach Emma för värdefull 

support och korrekturläsningar. Sist men inte minst säger jag tack till min familj som med hejarop och 

överseende med ständiga falukorvsmiddagar har stöttat mig i mitt arbete med att få denna uppsats klar 

i tid. 
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1 INLEDNING  

I detta inledande kapitel beskrivs bland annat uppsatsens bakgrund, syfte och frågeställningar samt hur 

och med vilken teoretisk ansats studien har utförts.  

1.1 Bakgrund och problemformulering 

I en debattartikel från 2008 på Svenska Byggnadsvårdsföreningens hemsida skriver Otto Ryding, 

antikvarie på Boverket, att det är ont om gamla byggnader i Sverige. Endast tretton procent av det 

svenska byggnadsbeståndet omfattar byggnader äldre än 100 år. Drygt två tredjedelar av Sveriges 

lägenheter finns i byggnader uppförda 1960 och senare. Enligt Ryding är det svenska 

byggnadsbeståndet mycket ungt även i ett internationellt perspektiv. ”Den förödelse som andra 

världskrigets bombmattor åstadkom på kontinenten, har vi klarat av på egen hand.” (Ryding, 2008) 

I samma debattartikel skriver Ryding att den äldre bebyggelse som finns kvar har förlorat stora delar 

av sina kulturvärden. Operation Kungsörn bildades 2003 av tre malmöbor verksamma inom 

byggnadsvårdsfältet som på sin fritid arbetar med att uppmärksamma kulturmiljöfrågor. Inventeringar 

från fem orter som har utförts inom ramen för Operation Kungsörn visar att mellan två tredjedelar och 

hälften av de kulturhistoriska värdena hos bebyggelsen från tiden före första världskriget har 

försvunnit, medan mellankrigstidens bebyggelse har tappat hälften av sina ursprungliga värden. 

(Ryding, 2008) De värden som är förlorade går inte att få tillbaka. För att bevara de värden som finns 

kvar är det viktigt att det finns kunskap om och intresse för att bevara dessa men även 

skyddsbestämmelser i lagrum och andra program som värnar om vårt kulturarv för kommande 

generationer.  

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar användningen av mark- och vattenområden samt hur den 

bebyggda miljön ska utvecklas. I PBL finns även bestämmelser som rör kulturmiljön och dess skydd. 

Dessa bestämmelser är tämligen svårtolkade då de bland annat hänvisar till diffusa begrepp såsom 

varsamhet och förvanskning. Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder ordet förvanska ”ändra, 

vanställa” (Svenska Akademien 2, 2015) och ordet varsam ”försiktig” (Svenska Akademien 1, 2015) 

men vad avses egentligen i praktiken när det gäller bebyggelse? En möjlighet att förstå vad som 

egentligen avses med dessa begrepp är att studera hur de har tolkats i rättsfall.  

Maria Ros kandidatuppsats Bevarandevärt i domstolsprövning – plan- och bygglagens egentliga skydd 

ur bebyggelseantikvarisk synvinkel är en mycket omfattade och informativ studie av rättsfall om 

bygglovsärenden med syftet att ta reda på vad som i praktiken skyddas av de paragrafer i PBL som 

avser kulturhistoriskt intressant bebyggelse. Studien utfördes 2013 och utgör Ros kandidatuppsats från 

bebyggelseantikvariska programmet på Göteborgs universitet. Ros förklarar i sin sammanfattning hur 

det är av stor betydelse för den byggda miljön hur dessa paragrafer hanteras i bygglovsfrågor och hur 

det som har börjat som en enskild fråga efter en rättsprövning kan tjäna som nationellt exempel på ett 

visst ställningstagande, så kallat rättspraxis. I Ros studie har totalt 92 rättsfall granskats. Samtliga 

rättsfall är överklaganden av länsstyrelsernas (Lst) beslut i bygglovsärenden. (Ros, 2013, pp. 9-10) De 

granskade rättsfallen som omfattas av studien berör i huvudsak paragraferna i den äldre plan- och 

bygglagen från 1987 (ÄPBL) då de flesta av de undersökta rättsfallen är påbörjade före 2011, då den 

nya plan- och bygglagen från 2010 (PBL) trädde i kraft. Tidsspannet som undersöktes av Ros är sista 

avgörandenivå från och med år 2007 och till och med den 30 april 2013 (Ros, 2013, p. 15).  
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Åtta år har förflutit sedan Ros genomförde sin studie och många nya spännande rättsfall beträffande 

bygglovsärenden har tillkommit som kan ge oss en fingervisning om hur bestämmelserna som rör 

kulturmiljön och dess skydd tillämpas i praktiken.  

Skillnaderna mellan denna studie och den som Ros genomförde 2013 är dels att de rättsfall som har 

granskats i denna studie endast är bygglovsärenden överklagade till Mark- och miljööverdomstolen 

(MÖD) eller Högsta domstolen (HD), dels att det i denna studie fokuseras på just 

förvanskningsförbudet (PBL 8 kap. 13 §) och varsamhetskravet (PBL 8 kap. 17 §). Ros valde att i sin 

studie söka något bredare bland paragraferna men de i denna studie valda paragraferna bedöms vara de 

mest intressanta i denna kontext.  

1.2 Syfte och målsättning 

Syftet med studien är att, på ett snarlikt sätt, fortsätta på Ros studie från 2013 och ta reda på vad som i 

praktiken skyddas av PBL:s paragrafer om förvanskningsförbud och varsamhetskrav gällande 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Detta utförs genom en studie av rättsfall från den tidpunkt då 

Maria Ros satte slutdatum för sin sökning av rättsfall, det vill säga rättsfall med sista avgörande datum 

en 30 april 2013 och fram till den 21 april 2021.  

Målsättningen är att det framtagna underlaget ska kunna användas för att ge en fingervisning om 

vilken typ av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som skyddas genom PBL.  

1.3 Frågeställningar 

Då denna studie i grunden utgör en uppföljning av Ros studie från 2013, ställs här i huvudsak samma 

frågor;  

• Vilka värden uppfattas som skyddsvärda enligt utfallen från de studerade rättsfallen? 

• Vilka förebyggande åtgärder stärker PBL:s argument om kulturhistoriska värden enligt de 

studerade rättsfallen? 

Härutöver ställs även frågan;  

• Vilka skillnader och nya tendenser kan utskiljas i de studerade rättsfallen jämfört med Ros 

studie från 2013? 

1.4 Teoretisk ansats 

Ambitionen är att med hjälp av hållbarhet som perspektiv kunna belysa huruvida vårt samhälles 

växande fokus på och förståelse för detta har bidragit till att stärka skydd och bevarande av 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i de rättsfall som har granskats inom ramen för studien. 

Redan i PBL:s portalparagraf (PBL 1 kap. 1 §) nämns begreppet hållbarhet:  

I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. 

Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja 

en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god 



13 

 

och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 

generationer. (Sveriges riksdag 2, u.d.) 

Begreppet hållbar utveckling introducerades i början av 1980-talet av den amerikanska miljövetaren 

och författaren Lester Brown. Begreppet definierades 1987 i FN-rapporten Vår gemensamma framtid 

(även kallad Brundtlandrapporten) som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (FN-förbundet Sweden, 

2012, p. 1). I dagligt tal används ofta begreppet hållbarhet. Omställning till ett mer hållbart samhälle 

kräver insatser på flera områden. Hållbarhet brukar definieras utifrån de tre komponenterna ekologisk, 

social och ekonomisk hållbarhet som, om de samspelar och stödjer varandra, leder till en hållbar 

utveckling. (Hållbarhetsforum, Lunds universitet, 2020) 

Synen på hållbarhetsbegreppets olika dimensioner har under de senaste decennierna lyfts fram allt 

tydligare, inte minst i politiken. Idag omfattar statliga hållbarhetssatsningar inte endast 

miljöteknikutveckling och exportpotential utan även sociala och kulturella perspektiv. Förståelsen för 

och betydelsen av samarbete och samverkan av olika hållbarhetsdimensioner ökar. (Boverket 2, 2020, 

p. 47)  

Regeringen beslutade våren 2018 om propositionen Politik för gestaltad livsmiljö och riksdagen 

beslutade i samband med detta om ett nytt mål för detta område. Boverket fick som en följd av detta 

ansvar för samordning, kompetensstöd och främjande insatser till offentliga aktörer på nationell, 

regional och lokal nivå i frågor om arkitektur och gestaltad livsmiljö. (Boverket 2, 2020) Denna politik 

knyter an till Davosdeklarationen om hållbara livsmiljöer som europeiska kulturministrar skrev under i 

januari 2018, som en reaktion på bland annat bristande kvalitet i planering och utformning av den 

fysiska miljön. Davosdeklarationen beskriver diskursen Baukultur, det vill säga högkvalitativ 

byggnadskultur, som något som omfattar samtliga samhällssegment och förhåller sig till såväl urban 

som rural bebyggelse och bottnar i både historia, kultur och olika sociala aspekter. Byggnadskulturen 

förhåller sig inte bara till bebyggelsens arkitektoniska utformning utan förhåller sig även till natur, 

infrastruktur, teknik, design och offentlig konst. Deklarationen påminner om att se byggnadskultur 

som något som alltid förhåller sig till en större och djupare kontext och sammanhang. (Kovacic, 2018)  

I Boverkets rapport Arkitektur och gestaltad livsmiljö, Sammanfattning av Boverkets arbete 2018–

2020 redogörs för Boverkets genomförda arbete inom regeringsuppdraget om arkitektur och gestaltad 

livsmiljö. I rapporten framgår att Boverket har identifierat ett antal viktiga framtids- och 

samhällsfrågor kopplade till hållbarhet, arkitektur och gestaltad livsmiljö, samt specifika frågor som 

exempelvis cirkulärt byggande och förvaltande, bostadsutformning och värdeskapande stadsstrukturer. 

(Boverket 2, 2020) Den nya arkitekturpolitiken handlar således om att använda arkitektur och 

gestaltad livsmiljö som verktyg i det hållbara samhällsbygget och om att arbeta för höjd kvalitet i våra 

byggda miljöer (Boverket 2, 2020, p. 47). På en konferens med tema Gestaltad livsmiljö beskrev 

riksarkitekt Helena Bjarnegård den nya politiken på följande sätt:  

Den handlar om hur stadsbyggnad, arkitektur, form, design, konst och kulturarv 

verkligen ska kunna vara en drivkraft i den hållbara samhällsutvecklingen. 

(Bjarnegård, 2020) 
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Riksantikvarieämbetet definierar begreppet hållbar samhällsutveckling på följande sätt: 

Hållbar utveckling innebär att ekonomisk utveckling, social välfärd och 

sammanhållning förenas med en god miljö. En hållbar utveckling tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov. (Riksantikvarieämbetet, u.d.) 

I ett e-postmeddelande daterat den 19 maj 2021, skriver Henrik Ranby, universitetslektor på 

institutionen för kulturvård på Göteborgs universitet, följande på temat: 

Hållbarhetsperspektivet har under lång tid varit underförstått på Institutionen för 

Kulturvård, inte minst inom bebyggelseantikvarieutbildningen, som delvis skapades 

som reaktion mot rivningsraseriets ohållbara resursslöseri. I den äldre bebyggelsen har 

det investerats stora mängder material och energi. Hus som står kvar och vårdas 

varsamt binder exempelvis koldioxid och minskar behovet av nytt uttag av jordens 

ändliga resurser (virke och betong). Varsamhet mot kulturhistoriska värden kan 

exempelvis innebära att funktionella byggnadsdelar av högkvalitativa material och 

ändliga resurser (ex. kolmårdsmarmor eller teak) tas tillvara istället för att slängas och 

generera nyproduktion. När detta skrivs pågår kursrevideringar inom utbildningen som 

kommer att förstärka detta perspektiv. (Informant 1) 

I denna studie och med avseende på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, handlar således hållbarhet 

dels om att borga för att dessa miljöer bevaras för nuvarande och kommande generationer, dels om att 

se till att befintlig bebyggelse vårdas varsamt med syfte att minska resursförbrukningen.  

1.5 Avgränsningar 

Studien fokuserar på bygglovsärenden med sista avgörandedatum under perioden 30 april 2013 till 21 

april 2021, som har överklagats till och avgjorts i MÖD eller HD, där antingen förvanskningsförbudet 

(8 kap. 13 § PBL) eller varsamhetskravet (8 kap. 17 § PBL) har varit tillämpliga. Det finns dock inte 

några sådana bygglovsärenden som har behandlats i HD under denna tidsperiod. De rättsfall som har 

granskats har således samtliga avgjorts i MÖD vilket är den lägsta rättsinstans från vilken rättspraxis 

bör sökas.  

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skyddas av fler lagar och föreskrifter än PBL, däribland 

kulturmiljölagen, miljöbalken och plan- och byggförordningen. I detta examensarbete fokuseras det 

dock på bestämmelserna i PBL.  

1.6 Metod och källor 

Uppsatsarbetet har genomförts dels genom en litteraturstudie, dels genom en kvantitativ studie av 

rättsfall. De juridiska informationstjänsterna Infosoc Rättsdata samt JUNO (Norstedts Juridik) använts. 

Dessa informationstjänster tillhandahåller såväl rättsfall som lagkommentarer vilket har varit en 

värdefull informationskälla i arbetet.  

Både i denna studie och i Ros studie har vid granskningen av rättsfallen ett beviljande av bygglov i 

MÖD inneburit att detta har bedömts som att domstolens utfall i målet har varit till nackdel för det 

kulturhistoriska värdet. Detta kan ses som problematiskt då domstolen i de flesta fall i sin dom har 



15 

 

tagit ställning till om bebyggelsen har förvanskats eller ej. Om bygglov har beviljats har domstolen 

menat att den sökta åtgärden inte har inneburit en förvanskning. Om det inte har skett en förvanskning 

av bebyggelsen skulle man kunna påstå att åtgärden inte har inneburit en nackdel för det 

kulturhistoriska värdet. Detta noterat, har det i denna studie ändå valts att bibehålla denna värdering av 

domstolens utfall då det belyser huruvida bebyggelsen har låtits vara opåverkad eller ej av den sökta 

åtgärden. En bygglovsansökan handlar trots allt om att ändra bebyggelsen på något sätt. 

Tre av de 32 granskade rättsfallen har varit ärenden som har rört ansökan om bygglov i efterhand, 

föreläggande om rättelse eller byggsanktionsavgift på redan utförda ändringar. Dessa mål har rört flera 

ändringar som domstolen har beslutat olika om, d.v.s. exempelvis beviljat lov för den ena ändringen 

men avslagit lov för den andra ändringen. Det har således varit svårt att bedöma huruvida utfallet av 

domen har varit till fördel eller nackdel för det kulturhistoriska värdet. Dessa fall har därför 

exkluderats i de översikter där utfallet från MÖD redovisas, d.v.s. om utfallet har varit till nackdel- 

eller fördel för det kulturhistoriska värdet.  

De tre fall som berörs av detta är följande: 

• Mål P 11313–14: En före detta smedja uppförd omkring 1900 belägen på Gotland. Ärendet 

gällde en föreläggande om rättelse genom att åtgärda byggnadens exteriör (tak och ett 

gavelfönster).  

• Mål P 10515–17: Ett flerbostadshus uppfört 1907 i Helsingborg. Ärendet gällde en 

bygglovsansökan i efterhand för fasadändring gällande byte av fönster och balkongdörrar. 

• Mål P 7340–19: Ett en- eller tvåbostadshus uppfört 1946 i Solna. Ärendet gällde 

byggsanktionsavgift för byte av fönster samt olovligen genomförda förändringar (igensättning 

av köksentré och rivning av skärmtak och trappa i bottenvåning samt inbyggnad av öppen 

loggia på övervåningen) som BN redan avslagit bygglov för. 

Vad gäller skyddsbestämmelser i DP, ÖP eller andra program bör noteras att granskningen inte har 

varit så långtgående att planer och program har beställts för granskning då detta inte bedömdes 

rymmas inom studiens tidsram. I de fall där något har nämnts om detta, vilket det ofta har, i de 

handlingar rörande rättsfallen som har erhållits i både referatform och fulltext via Infosoc Rättsdata, 

har detta noterats och ingått i granskningen.  

Samtliga figurer och tabeller har skapats av Kristina de Rooij. 

1.7 Tidigare forskning 

Det finns mycket skrivet om hur kulturmiljöer skyddas av bland annat PBL, inte minst i tidigare 

författade examensarbeten från institutionen för kulturvård på Göteborgs universitet. Som tidigare 

nämnts har hela idéen till denna studies tema och upplägg med såväl syfte som frågeställningar 

tillkommit tack vare den studie som Maria Ros gjorde på institutionen 2013, som beskrivs i avsnitt 1.1 

Bakgrund. 
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Utöver ovan nämnda uppsats av Ros, har följande studier om skyddsbestämmelserna i PBL 

identifierats:  

• Professionella aktörers tolkning av varsamhetskravet och förvanskningsförbudet i PBL, med 

exempel från Forsåker, Mölndal: en kandidatuppsats från 2019 skriven av Pernilla Stålberg, 

student på bebyggelseantikvariska programmet på institutionen för kulturvård, Göteborgs 

universitet. I uppsatsen undersöks och beskrivs bland annat hur yrkesverksamma personer 

inom fältet för kulturvård, fysisk planering och arkitektur tolkar och tillämpar de lagrum som 

reglerar förvanskningsförbudet och varsamhetskravet i PBL, relaterat till två faktiska objekt 

från det så kallade Forsåkerprojektet.  

• Bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse enligt plan- och bygglagen: en annan i 

ämnet högst relevant kandidatuppsats som skrevs 2014 av Ellinor Bothin, student på 

civilingenjörsutbildningen Samhällsbyggnad vid KTH i Stockholm. Uppsatsen beskriver 

översiktligt de metoder och bestämmelser i PBL som kommunerna har att tillgå vid bevarande 

av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Uppsatsen tar även upp frågor om ersättning vid 

införande av restriktioner samt byggsanktionsavgifter.  

• Kulturhistoriskt intressant bebyggelse – Bevarande med stöd av Plan- och Bygglagen: ett 

examensarbete från 2012 av Christian Blidberg och Mattias Prick, lantmäteristudenter på 

Högskolan i Väst. I uppsatsen granskas hur bevarandebestämmelser i Västra Götalands läns 

kommuner är utformade, genom en studie av enkätsvar från bygglovshandläggare om hur de 

upplever att arbeta med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i samband med 

bygglovsprövning.  

1.8 Disposition 

Inledningskapitlet omfattar bland annat studiens bakgrund, syfte och frågeställningar. I det andra 

kapitlet ges en introduktion till de lagrum, begrepp och processer som underlättar förståelsen och ger 

en kontext för studiens följande kapitel i vilka resultaten av de granskade rättsfallen och slutsatser 

kring dessa redovisas.  
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2 PBL, BYGGLOV, ÖVERKLAGAN OCH RÄTTSPRAXIS 

I detta kapitel ges en introduktion till de lagrum, begrepp och processer som har betydelse för 

kontexten av de granskade rättsfallen. 

2.1 PBL 

2.1.1 Historik 

Planering för markanvändning och bebyggelse har pågått länge i Sverige. Utvecklingen under de 

senaste seklerna med industrialisering, urbanisering, ökat välstånd samt bättre levnads- och 

boendestandard, har medfört ett ökat krav på hushållning av mark och vatten samt planering och 

ordnande av landets bebyggelse. Detta har i sin tur resulterat i lagar och bestämmelser som reglerar 

landets bebyggelseplanering. (Boverket 1, 2020) Som tidigare nämnts, reglerar PBL användningen av 

mark- och vattenområden samt hur den bebyggda miljön ska utvecklas. I PBL finns även 

bestämmelser som rör kulturmiljön och dess skydd. Utvecklingen av Sveriges planlagstiftning 

presenteras mycket kortfattat i följande sex punkter:  

• 1874 års byggnadsstadga: Den första planlagstiftningen med huvudsakliga syften att minska 

riskerna för bränder, motverka spridning samt underlätta släckningsarbetet genom exempelvis 

bredare gator, esplanader och brandgator. (Boverket 1, 2020) 

• 1907 års stadsplanelag: En lag om att stadsplaner skulle upprättas. Dessa stadsplaner skulle 

fastställas av kungen eller regeringen. Denna lag reformerades 1931 vilket möjliggjorde 

detaljstyrning över olika fastigheters utformning och användning. (Boverket 1, 2020) 

• 1947 års byggnadslag: Denna lag innebar att kommunerna fick befogenhet att bestämma var 

och när nya planer skulle upprättas samt vad de skulle innehålla. Det kommunala 

planmonopolet stärktes i och med denna lag men det var fortfarande regeringen som skulle 

fastställa de kommunala planerna. (Boverket 1, 2020) 

• 1959 års nya byggnadsstadga: Denna stadga krävde att varje kommun skulle ha en 

byggnadsnämnd (BN). Nu infördes även enhetliga byggnadsbestämmelser för hela landet. 

Tidigare hade det funnits lokala byggnadsordningar som styrde bebyggelsens utformning och 

kvalitet. Det kommunala planmonopolet stärktes ytterligare. (Boverket 1, 2020) 

• 1987 års äldre plan- och bygglagen (ÄPBL): Lag som ersatte byggnadslagen, 

byggnadsstadgan och lagen om påföljder och ingripande mot olovligt byggande från 1976. 

Planinstrumenten generalplan, stadsplan och byggnadsplan ersattes i denna lag av 

översiktsplan och detaljplan. Planbestämmelserna i den nya lagen ger möjlighet till varierad 

lovplikt och skydds- och varsamhetsbestämmelser. Staten behöll endast sitt direkta inflytande 

över riksintressen. (Boverket 1, 2020) 

• 2010 års nya plan- och bygglag (PBL): I maj 2011 ersattes ÄPBL av PBL med intentionen att 

förenkla plan- och byggprocessen och skärpa kontrollen av byggandet. Bestämmelser infördes 

om hänsynskrav gällande miljö- och klimataspekter, elektronisk kommunikation och 

tillgänglighet vid planering och byggnation. Vad gäller översiktsplaner stärktes dess 
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strategiska funktion liksom kravet på aktualitetsprövning. Möjligheterna att begära enkelt 

planförfarande blev större och en möjlighet att begära planbesked infördes. Kraven på 

startbesked och slutbesked infördes. (Boverket 1, 2020) I ÄPBL fanns det inga bestämmelser 

som resulterade i att ett bygglovsbeslut kunde vinna laga kraft vilket hade som konsekvens att 

ett bygglov kunde överklagas lång tid efter att det hade beslutats som i sin tur innebar 

rättsosäkerhet. I extrema fall kunde detta innebära en nyligen uppförd byggnad tvingades 

rivas. I PBL infördes bestämmelser som innebar att ett bygglovsbeslut kunde vinna laga kraft. 

(Estving, 2011) En rad ändringar har skett i PBL sedan den infördes.  

2.1.2 PBL och kulturvärden 

De lagrum i PBL som oftast tillämpas när det gäller skydd och bevarande av kulturmiljöer återfinns 

huvudsakligen i kapitel två, åtta och nio. Ett urval av viktiga lagrum finns att läsa i fulltext i Bilaga 1: 

Ett urval av lagrum från PBL.  

Kapitel två i PBL har rubriken Allmänna och enskilda intressen och anger bland annat att hänsyn ska 

tas till stads- och landskapsbilden samt till platsens natur- och kulturvärden. Ett områdens 

kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas och dess befintliga karaktärsdrag 

ska respekteras och tas tillvara. (Boverket 3, 2021) 

2 kap. 6 § PBL: Bestämmelserna i paragrafens första styckes första punkt kallas 

anpassningskravet och säger följande:  

Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende 

byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och 

byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt 

som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 

kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan […] 

(Sveriges riksdag 2, u.d.) 

I paragrafens tredje stycke framgår det vidare att:  

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende 

byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska 

bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 

och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen 

ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och 

tillvaratas. (Sveriges riksdag 2, u.d.) 

Kapitel åtta i PBL har rubriken Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser 

och innehåller bland annat ett förbud mot att förvanska särskilt värdefulla byggnader samt ett krav på 

att ändringar av byggnader alltid ska göras varsamt så att deras värden och kvaliteter tas till vara. 

(Boverket 3, 2021) 

8 kap. 13 § PBL: Denna paragraf reglerar det s.k. förvanskningsförbudet. I paragrafens 

första stycke anges att en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 

kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte får förvanskas (Sveriges 

riksdag 2, u.d.). Detta innebär inte ett förbud mot förändring av sådana byggnader utan 



19 

 

skyddar enbart de värden som gör byggnaden värdefull. Under rätt förutsättningar kan 

större förändringar vara möjliga samtidigt som en mindre förändring kan, om den 

genomförs på fel sätt, betraktas som en förvanskning. Begreppet förvanskning är inte 

definierat i lagtext vilket försvårar tolkning och tillämpning av lagrummet. (Infosoc 

Rättsdata AB, 2021) Värt att notera när det gäller förvanskningsförbudet är att det 

gäller för såväl invändigt som utvändigt samt oberoende av om en åtgärd är bygglovs- 

eller anmälningspliktig eller inte. Dessutom behöver inte en värdefull kulturmiljö ett 

utpekande i förväg för att anses vara kulturhistoriskt värdefull. (Informant 2) 

8 kap. 17 § PBL: Denna paragraf reglerar det s.k. varsamhetskravet. I paragrafen anges 

att ändring eller flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att hänsyn tas till 

byggnadens karaktärsdrag och att byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, 

miljömässiga och konstnärliga värden tillvaratas (Sveriges riksdag 2, u.d.). 

Kapitel nio i PBL har rubriken Bygglov, rivningslov och marklov m.m. och innehåller bland annat 

bestämmelser om förutsättningar för bygglov (9 kap. 30–32 §§ PBL). Dessa bestämmelser gäller dock 

all bebyggelse och inte specifikt kulturmiljöer. En förutsättning för bygglov inom områden som 

omfattas av detaljplan är att åtgärden, byggnaden och fastigheten stämmer överens med den gällande 

detaljplanen. Detta krav på planöverensstämmelse har dock undantag beträffande så kallade 

godtagbara avvikelser. (Gunnarsson, u.d.) 

2.2 Bygglov 

Som tidigare nämnts finns det i PBL:s nionde kapitel bestämmelser om lovärenden, anmälningsplikt, 

förhandsbesked, villkorsbesked, handläggningen av lovärenden, förutsättningar för lov, vad ett beslut 

om lov ska innehålla samt handläggningen av anmälningsärenden. Det finns härutöver även 

bestämmelser beträffande handläggningen av bygglovsärenden i kommunallagen (2017:725) och 

förvaltningslagen (2017:900). 

Grundregeln är att bygglov behövs vid nybyggnation, tillbyggnation och i vissa fall vid ändring av en 

byggnad eller anläggning. Det finns dock ett flertal undantag från denna lovplikt. Vid åtgärder där 

bygglov inte krävs behövs i många fall en bygganmälan. Vid åtgärder där möjligheterna att erhålla 

bygglov är svårbedömda kan förhandsbesked begäras. (Bodin, et al., 2021, p. 84) 

Vid ansökan av bygglov ska utöver en ansökningsblankett, även situationsplan, markplaneringsritning, 

planritningar, fasadritningar, sektionsritningar samt, om tillämpligt, nybyggnadskarta lämnas in till BN 

i den kommun som aktuell fastighet är belägen. Exakt vilka handlingar som ansökan kräver är 

beroende av vilken typ av åtgärd som lovansökan gäller. (Bodin, et al., 2021, p. 84) 

Efter inkommen och komplett ansökan gör bygglovshandläggaren en bedömning om åtgärden som 

lovärendet gäller stämmer med planer och lagar (PBL) vad gäller utformning, placering, ändamål, 

tillgänglighet och användbarhet. Om inget avviker erhåller den sökande parten bygglov. (Bodin, et al., 

2021, p. 84) Detta krav om planenlighet är dock försett med vissa undantag. Dels är vissa avvikelser 

godtagbara, dels är vissa åtgärder undantagna från kravet på planöverensstämmelse. (Gunnarsson, 

u.d.) Handläggningstiden för bygglovsärenden får vara maximalt tio veckor. Utöver ett positivt 

bygglovsbeslut krävs ett startbesked för att åtgärden ska få påbörjas. Efter delgivningen av beslutet 
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vinner beslutet laga kraft. Överklagan av ett bygglovsbeslut ska göras inom tre veckor från den dag 

beslutet erhölls. (Bodin, et al., 2021, p. 84) 

2.3 Överklagan och rättsinstanser vid lovärenden 

Den som har rätt att överklaga ett beslut, kan även sägas ha besvärsrätt, klagorätt eller ingå i den så 

kallade överklagandekretsen. För att ha denna rätt att överklaga ett beslut om att bevilja, avslå eller 

avvisa en ansökan om lov eller förhandsbesked måste beslutet angå den klagande och ha gått denne 

emot. Detta måste bedömas från fall till fall. De som oftast anses ha rätt att överklaga denna typ av 

beslut är staten, BN, ideella föreningar, sakägare och rågrannar samt bostadsrättshavare, hyresgäster 

och boende. (Boverket 4, 2021) 

Beslut om lov kan överklagas till en rad olika överprövningsinstanser. Den ordning i vilket ett beslut 

kan överklagas kallas instansordning. Överklagandeinstanserna för bygglovs-, marklovs- och 

rivningslovsbeslut liksom för förhandsbesked är i stigande ordning BN, Lst, MMD, MÖD samt i 

mycket sällsynta fall om MÖD tillåter, HD. För överklagande till MÖD och HD krävs 

prövningstillstånd. (Gustafsson, 2020) 

 

Figur 2 Överklagandeinstanserna i bygglovs-, marklovs-, rivningslovsärenden och förhandsbesked. 

(Gustafsson, 2020). Figuren är ritad av Kristina de Rooij. 

Om ett ärende som har överklagats till MMD gäller en fråga som har särskild vikt för försvarsmakten, 

ska detta mål överlämnas till regeringen. Detsamma gäller frågor som rör artikel 6.1 i den europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Det är Högsta 

förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) som prövar ansökningar om sådana rättsprövningar. 

(Boverket, 2019) 

MÖD bildades i maj 2011 och ersatte då Miljööverdomstolen. MÖD är en del av Svea hovrätt i 

Stockholm och handlägger bland annat alla överklagande avgöranden från de fem MMD som utgör 

Högsta domstolen (HD)

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD)

Mark- och miljödomstolen (MMD)

Länsstyrelsen (Lst)

Byggnadsnämnden (BN)
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delar av tingsrätterna i Nacka, Umeå, Vänersborg, Växjö och Östersund. (Svea hovrätt, Sveriges 

domstolar, 2019)  

MÖD är överinstans i mål beträffande: 

• plan- och byggrätt, exempelvis detaljplanering samt bygg- och rivningslovshantering, 

• miljörätt, exempelvis tillstånd gällande miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, 

• fastighetsrätt, exempelvis fastighetsbildning och expropriation. (Svea hovrätt, Sveriges 

domstolar, 2019) 

Huruvida ett bygglovsärende går att överklaga till HD eller inte framgår av den dom som MÖD 

förkunnar. För en överklagan till HD krävs ett prövningstillstånd vilket endast tilldelas mål som är av 

väsentlig betydelse och som kan bli vägledande. (Ros, 2013, p. 24) 

2.4 Rättspraxis 

Rättspraxis är tidigare domar från högre domstolar och vissa myndigheter (myndighetspraxis) som har 

beslutsfattande verksamhet, exempelvis Skatteverket. Dessa domar är vägledande för 

rättstillämpningen och ses som en egen rättskälla. (Lagrummet.se, 2019) Rättspraxis kan inte bara 

stiftas i HD, utan även i MÖD när det gäller överklagade lovärenden. Dessa instanser kallas överrätter 

(Domstolsverket - Sveriges domstolar, 2018, p. 25). Avgöranden från lägre instanser, såsom Lst eller 

MMD, är inte vägledande och ingår därför inte heller i begreppet rättspraxis. (LibGuides at Lunds 

universitet, 2020)  

Enligt Domstolsverkets juridiska ordlista betyder ordet praxis: 

Hur ärenden av ett visst slag normalt har avgjorts av högre instans. Praxis utvecklas på 

de områden där lagtext och förarbeten inte ger något entydigt svar utan lämnar 

utrymme för tolkning. (Domstolsverket - Sveriges domstolar, 2018, p. 16) 

I 1 § rättsinformationsförordningen (1999:175) anges att allmänheten ska ha tillgång till 

grundläggande rättsinformation i elektronisk form och att det därför ska finnas ett offentligt 

rättsinformationssystem. I 6 § i samma förordning framgår att rättsinformationssystemet ska innehålla 

uppgifter om vägledande avgöranden för bland annat HD och MÖD. (Sveriges riksdag 1, u.d.) 

Domstolsverket är ansvarig myndighet för detta rättsinformationssystem. (Domstolsverket, Sveriges 

domstolar, u.d.) 

De flesta handlingar som ingår i domstolarnas verksamhet, såsom exempelvis avgöranden och domar, 

är allmänna handlingar. I enlighet med offentlighetsprincipen (tryckfrihetsförordningen) har 

allmänheten och massmedier rätt att begära ut allmänna handlingar. En del handlingar är dock 

skyddade av sekretess och då kan dessa inte lämnas ut. Varje gång någon begär ut en handling gör 

respektive domstol en prövning för att bedöma om handlingen omfattas av sekretess eller inte. 

(Sveriges domstolar, 2019) 
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3 RESULTAT AV DE GRANSKADE RÄTTSFALLEN 

I detta kapitel redovisas resultaten av granskningen av rättsfallen. Då det endast är 32 bygglovsärenden 

som berör skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och har avgjorts i MÖD sedan 2013, bör 

statistiska slutsatser dras med försiktighet. Statistiken bör betraktas som fingervisningar som kan 

påvisa tendenser och trender. En tabell där varje rättsfall kort presenteras finns i Bilaga 2: Tabell med 

granskade rättsfall.  

3.1 Skyddsvärda och betydelsefulla värden  

3.1.1 Byggnadens ålder 

Med byggnadens ålder avses här hur gammal den befintliga byggnaden är som påverkas av den sökta 

bygglovsåtgärden. I tabellen nedan redovisas hur många av fallen som har byggnader uppförda under 

respektive decennium samt huruvida utfallet i MÖD var till fördel eller nackdel för det kulturhistoriska 

värdet.  

Tabell 1 Ungefärligt byggnadsår och utfall till fördel eller nackdel för det kulturhistoriska värdet 

 

Om de tre fall exkluderas, där byggnadsåret är okänt, kan det konkluderas att drygt 80 procent av de 

mål som avgörs i MÖD när det gäller bygglovsärenden och skydd för kulturhistoriskt värdefull 

bebyggelse avser bebyggelse som är uppförd på 1950-talet eller tidigare. Av dessa mål har nästan lika 

stor del av utfall varit till fördel som till nackdel för det kulturhistoriska värdet.  

När det gäller bebyggelse från 1800-talet eller tidigare har 60 procent av utfallen varit till fördel för det 

kulturhistoriska värdet.  

Decennium Antal Andel Fördel Nackdel

<1900 5 16% 60% 40%

1900-talet 3 9%  - 100%

1910-talet 2 6% 50% 50%

1920-talet 4 13% 50% 50%

1930-talet 3 9% 67% 33%

1940-talet 2 6%  - 100%

1950-talet 5 16% 40% 60%

1960-talet  -  -  -  -

1970-talet 2 6% 100%  -

1980-talet 2 6% 100%  -

1990-talet  -  -  -  -

2000-talet  -  -  -  -

2010-talet 1 3% 100%  -

Okänt 3 9% 100%  -

Summa 32 100%  -  -

Utfall kulturhist. värdeUngefärligt byggnadsår
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Av de fem fall som har bebyggelse uppförd senare än 1950-talet är det två byggnader som är uppförda 

under 1970-talet, två byggnader från 1980-talet och en från 2011. Utfallen från samtliga dessa fall var 

till fördel för det kulturhistoriska värdet. 

3.1.2 Byggnadstyp 

Med byggnadstyp avses här den befintliga byggnad som påverkas av den sökta bygglovsåtgärden. I 

tabellen nedan redovisas vilka olika byggnadstyper som fallen berör, hur många av fallen som har 

vilken typ av byggnad samt huruvida utfallet i MÖD var till fördel eller nackdel för det 

kulturhistoriska värdet. 

Tabell 2 Befintlig byggnadstyp och utfall till fördel eller nackdel för det kulturhistoriska värdet 

 

En klar majoritet (90 procent) av de granskade rättsfallen berör bostäder, antingen en- och 

tvåbostadshus eller flerbostadshus (som kan ha visst inslag av kommersiella lokaler) där den klagande 

parten antingen är en enskild fastighetsägare, fastighetsbolag eller en bostadsrättsförening. När det 

gäller en- och tvåbostadshus har 63 procent av fallen dömts till fördel för det kulturhistoriska värdet. 

När det gäller flerbostadshus har 55 procent av fallen dömts till fördel för det kulturhistoriska värdet. 

Detta skulle kunna bero på att flerbostadshus oftare har en professionell förvaltare och/eller ägare som 

i jämförelse med ägare till en- och tvåbostadshus, har större kunskap om vilka byggnadsrelaterade 

ändringar som bygglov kan erhållas för samt hur en ansökan och överklagan ska motiveras för att ett 

bygglov ska beviljas.  

  

Byggnadstyp Antal Andel Fördel Nackdel

En- och tvåbostadshus 17 53% 63% 38%

Flerbostadshus 12 38% 55% 45%

Kyrkobyggnad 1 3% 100%  -

Stationsbyggnad 1 3% 100%  -

Före detta smedja 1 3%  -  -

Summa 32 100%  -  -

Befintlig byggnadstyp Utfall kulturhist. värde
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3.1.3 Åtgärd för vilken bygglov har sökts 

Med åtgärd avses här den ändring av befintlig bebyggelse som bygglovsansökan avser. I tabellen 

nedan redovisas vilka olika bygglovsåtgärder som fallen berör, hur många av fallen som berörs av 

respektive typ av åtgärd samt huruvida utfallet i MÖD var till fördel eller nackdel för det 

kulturhistoriska värdet. 

Tabell 3 Ansökt bygglovsåtgärd och utfall till fördel eller nackdel för det kulturhistoriska värdet 

 

Av de granskade rättsfallen har drygt 25 procent att göra med balkonger på något sätt (åtgärd som 

endast berör balkongdörrar är inte medräknad här). Av dessa mål har 75 procent utfall som är till 

fördel för det kulturhistoriska värdet. Hälften av alla balkongärenden var lokaliserade till 

Stockholmsområdet, d.v.s. Stockholm, Huddinge, Nacka och Solna.  

Ungefär 20 procent av fallen berör fönster på något sätt. Av dessa mål är 40 procent av utfallen till 

fördel för det kulturhistoriska värdet. Såväl ändringar av tak som påbyggnation av nya våningar 

motsvarar vardera nio procent av fallen. Samtliga utfall för dessa åtgärder har varit till fördel för det 

kulturhistoriska värdet.  

Vad gäller åtgärder såsom berör dörrar, portar, fasadmaterial och kulör, tillbyggnader och 

komplementbostadshus är utfallen ungefär jämnt fördelade mellan att vara till fördel och nackdel för 

det kulturhistoriska värdet. 

  

Åtgärd Antal Andel Fördel Nackdel

Balkong 3 9% 100%  -

Balkong och takaltan 1 3%  - 100%

Balkong och fönsterdörrar 2 6% 50% 50%

Inglasning balkong el. dyl. 2 6% 100%  -

Dörrar och portar 2 6% 50% 50%

Fasadmaterial 1 3% 100%  -

Fasadmaterial och kulör 1 3%  - 100%

Fasadmaterial, kulör och takhöjning 1 3%  - 100%

Fönster 4 13% 25% 75%

Fönster och balkongdörrar 1 3%  -  -

Fönster och dörrar 2 6% 100%  -

Tak 3 9% 100%  -

Påbyggnad nya våningar 3 9% 100%  -

Tillbyggnad 4 13% 50% 50%

Komplementbostadshus 2 6% 50% 50%

Summa 32 100%  -  -

Utfall kulturhist. värdeAnsökt bygglovsåtgärd
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3.1.4 Geografiskt läge 

Med geografiskt läge avses här var i Sverige de byggnader som berörs av de sökta bygglovsåtgärderna 

i de granskade rättsfallen är belägna. I tabellen nedan redovisas i vilka kommuner fastigheterna 

berörda av de olika fallen är lokaliserade, hur många av fallen som finns i respektive kommun samt 

huruvida utfallet i MÖD var till fördel eller nackdel för det kulturhistoriska värdet. 

Tabell 4 Geografiskt läge och utfall till fördel eller nackdel för det kulturhistoriska värdet 

 

Det kan konkluderas att de flesta mål som avgörs i MÖD när det gäller bygglovsärenden och skydd för 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är geografiskt belägna i eller nära Stockholm. Tillsammans 

motsvarar de fall som hänför sig till Stockholmsområdet d.v.s. Stockholm, Huddinge, Nacka och 

Solna, drygt 50 procent av samtliga fall. I övrigt kan noteras att hela södra Sverige finns representerat 

med något fall här och där. Det mest nordligt belägna fallet är Uppsala. Det har således sedan 2013 

inte funnits något fall i vare sig mellersta eller norra Sverige. Noterbart är även att varken Göteborg 

eller Malmö finns representerat i granskade fall.  

  

Kommun Antal Andel Fördel Nackdel

Borgholm 1 3% 100%  -

Gotland 2 6% 100%  -

Halmstad 1 3%  - 100%

Helsingborg 1 3%  -  -

Huddinge 1 3%  - 100%

Jönköping 1 3%  - 100%

Nacka 1 3% 100%  -

Orust 1 3% 100%  -

Sigtuna 1 3%  - 100%

Solna 4 13% 100%  -

Sotenäs 1 3%  - 100%

Stockholm 9 28% 67% 33%

Tanum 2 6% 100%  -

Tranemo 1 3% 100%  -

Uppsala 1 3% 100%  -

Ystad 1 3% 100%  -

Ängelholm 1 3%  - 100%

Örebro 2 6%  - 100%

Summa 32 100%  -  -

Utfall kulturhist. värdeGeografiskt läge
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3.2 Förebyggande åtgärder som stärker PBL:s argument om kulturhistoriska värden  

3.2.1 Skyddsbestämmelser i DP, ÖP eller annat program 

Med skyddsbestämmelser aves här någon form av skydd för berörd bebyggelse med kulturhistoriska 

värde, antingen i DP, ÖP eller något annat program. Ett annat program i vilket skyddsbestämmelser 

kan finnas är exempelvis en kulturmiljöinventering, ett bevarandeprogram eller en klassificering av 

bebyggelse med kulturhistoriskt värde i likhet med det system som Stockholms stadsmuseum har 

utvecklat och tillämpat på bebyggelse i Stockholm.  

I tabellen nedan redovisas vilka olika skydd de granskade rättsfallen berörs av, hur många av fallen 

som berörs av respektive typ av skydd samt huruvida utfallet i MÖD var till fördel eller nackdel för 

det kulturhistoriska värdet. Det bör noteras att bebyggelse kan omfattas av mer än en form av skydd 

vilket försvårar jämförelsen något. Tabellen nedan visar dock hur det tenderar att vara.  

Tabell 5 Skyddsbestämmelser i DP, ÖP eller annat program samt utfall till fördel eller nackdel 

för det kulturhistoriska värdet 

 

Samtliga 32 rättsfall berör fastigheter som omfattas av DP. I endast omkring 30 procent av de 

granskade fallen omfattas de berörda byggnaderna av skydd i DP. Andelen utfall med fördel för det 

kulturhistoriska värdet är betydligt högre (86 procent) i gruppen som omfattas av skydd i DP jämfört 

med gruppen som inte omfattas av skydd i DP (55 procent). Bestämmelser i en DP är juridiskt 

bindande och borde därför ge ett starkt skydd (Ros, 2013, p. 36). En anledning till att det är en relativt 

låg andel av samtliga fall som omfattas av någon form av skydd i DP kan vara att de fastigheter med 

bebyggelse som omfattas av tydliga plan- eller områdesbestämmelser sällan förvanskas eftersom 

fastighetsägarna bättre vet vad som gäller. Den huvudsakliga anledningen är sannolikt dock den att 

bygglovsåtgärder måste vara planenliga för att få beviljas. Endast mindre avvikelser kan accepteras. 

I 63 procent av de granskade fallen finns skydd i ÖP. Av de fall som omfattas av skydd i ÖP utgörs 90 

procent av angivet riksintresse för kulturmiljövården. I ett antal fall finns även byggnadsordningar 

med skyddsbestämmelser. Byggnadsordningar används i många fall som en vägledning för hur 

Skyddsprogram

Skydd i DP Antal Fördel Nackdel

Ja 9 86% 14%

Nej 23 55% 45%

Summa 32  -  -

Skydd i ÖP Antal Fördel Nackdel

Ja 20 67% 33%

Nej 12 55% 45%

Summa 32  -  -

Skydd i annat program Antal Fördel Nackdel

Ja 20 53% 47%

Nej 12 75% 25%

Summa 32  -  -

Utfall kulturhist. värde
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bebyggelse ska bevaras och utvecklas och kan ses som ett komplement till ÖP. Andelen utfall med 

fördel för det kulturhistoriska värdet är högre i gruppen som omfattas av skydd i ÖP (67 procent) 

jämfört med gruppen som inte omfattas av skydd i ÖP (55 procent).  

I drygt 60 procent av de granskade fallen finns skydd i någon annan form av skyddsprogram. Denna 

typ av skyddsprogram utgörs i de flesta fall av bevarandeprogram, kulturmiljöinventeringar, 

kulturmiljöprogram och kulturmiljöklassificeringar såsom exempelvis Stockholms stadsmuseums 

system med olika färger beroende på graden av kulturhistoriskt värde. Andelen utfall med fördel för 

det kulturhistoriska värdet är, mot förväntan, mindre i gruppen som omfattas av skydd i något annat 

program såsom bevarandeprogram et cetera, jämfört med gruppen som inte omfattas av skydd i något 

sådant program. 

Endast fyra av 32 fall var inte skyddade i vare sig DP, ÖP eller annat program. Hälften av dessa fall 

hade utfall med fördel för det kulturhistoriska värdet.  

3.3 Skillnader och nya tendenser jämfört med rättsfallen i Ros studie från 2013 

3.3.1 Byggnadens ålder 

I denna studie kan det konkluderas att majoriteten av de granskade fallen utgör bebyggelse uppförd på 

1950-talet eller tidigare men att utfallen i MÖD lika ofta är till fördel som till nackdel för det 

kulturhistoriska värdet för denna typ av bebyggelse. I de granskade fall med bebyggelse från 1800-

talet eller tidigare har något större andel av utfallen varit till fördel för det kulturhistoriska värdet. De 

fem fall vars bebyggelse var uppförd på 1960-talet eller senare hade alla utfall till fördel för det 

kulturhistoriska värdet. Med undantag för den äldsta bebyggelsen som har en större andel utfall till 

fördel för det kulturhistoriska värdet verkar således inte åldern ha någon avgörande betydelse för om 

bebyggelsen anses vara bevarandevärd eller ej.  

Ros konkluderade i sin studie att bebyggelse från 1960-talet och framåt uppfattas som minst 

bevarandevärd och att bebyggelse från 1800-talet anses vara mer bevarandevärd (Ros, 2013, p. 29).  

3.3.2 Byggnadstyp 

Det kan konkluderas att nästan alla granskade rättsfall berör bostäder, antingen en- och tvåbostadshus 

eller flerbostadshus. Andelen utfall till fördel för det kulturhistoriska värdet är högst vad gäller en- och 

tvåbostadshus.  

Ros konkluderade i sin studie att ingen generell byggnadstyp har fler utfall till fördel för det 

kulturhistoriska värdet med undantag för en marginellt högre andel utfall till fördel för det 

kulturhistoriska värdet vad gäller en- och tvåbostadshus (Ros, 2013, p. 30).  

3.3.3 Åtgärd för vilken bygglov har sökts 

Det kan konkluderas att ändringar beträffande balkonger och fönster är de enskilt vanligaste 

åtgärderna bland de granskade rättsfallen. Utfall till fördel för det kulturhistoriska värdet är hela 75 

procent när det gäller balkonger och 40 procent när det gäller fönster. Ändringar av tak och 

påbyggnationer av nya våningar är enligt det statistiska utfallet svårt att få igenom för dem som 

ansöker, vilket å andra sidan är till fördel för det kulturhistoriska värdet.  
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Enligt Ros studie dömdes endast 43 procent av alla ärenden beträffande balkonger till fördel för det 

kulturhistoriska värdet, vilket går tvärtemot tendensen i denna studie (Ros, 2013, p. 30).  

3.3.4 Geografiskt läge 

I denna studie är drygt hälften av alla granskade fall belägna i Stockholmsområdet. Noterbart är att det 

fall som ligger längst norrut är Uppsala. Mellersta och norra Sverige är således inte representerade i 

underlaget. I Ros studie fanns inte heller några fall i dessa regioner (Ros, 2013, p. 29). 

3.3.5 Skyddsbestämmelser i DP, ÖP eller annat program 

Samtliga 32 rättsfall berör fastigheter som omfattas av DP. I Ros studie omfattades 79 procent av de 

studerade rättsfallen av DP (Ros, 2013, p. 36). 

28 procent av de granskade rättsfallen i denna studie är skyddade i DP där bestämmelserna innebar ett 

starkt skydd (86 procents positivt utfall för det kulturhistoriska värdet), jämfört med resultaten i Ros 

studie. Enligt Ros studie var det endast 19 procent av rättsfallen som hade skydd i DP och endast 43 

procent av dessa fall hade utfall som var till fördel för det kulturhistoriska värdet. (Ros, 2013, p. 36) 

Enligt Ros studie har det inte någon större påverkan på utfallet huruvida bebyggelsen ligger inom 

riksintresse (det antas här att riksintresse för kulturmiljövården avses) eller ej. I Ros studie omfattas 

endast 32 procent av fallen av riksintresse. I denna studie omfattas 56 procent av de granskade 

rättsfallen av riksintresse för kulturmiljövården. Av dessa fall hade 56 procent utfall som var till fördel 

för det kulturhistoriska värdet, vilket bekräftar den tendens som Ros påvisade i sin studie. (Ros, 2013, 

pp. 37-38) 

  



29 

 

4 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Detta kapitel omfattar dels en redovisning av slutsatserna från resultaten av rättsfallsgranskningen, 

dels en diskussion om slutsatserna och hållbarhetsperspektivet. 

4.1 Slutsatser från rättsfallsgranskningen 

4.1.1 Vilka värden uppfattas som skyddsvärda enligt utfallen från de studerade 

rättsfallen? 

• Bebyggelse uppförd före 1900-talet anses vara något mer skyddsvärd än nyare bebyggelse. I 

övrigt verkar bebyggelsens ålder inte ha någon avgörande betydelse. 

• Andelen utfall till fördel för det kulturhistoriska värdet är högst vad gäller en- och 

tvåbostadshus. 

• Ändringar beträffande fönster och balkonger är de bygglovsåtgärder som oftast överklagas till 

MÖD. Det är vanligare att bygglov erhålls för ändringar av fönster än för balkonger. 

Ändringar av tak och påbyggnad av våningar är svårt att få bygglov för, vilket å andra sidan är 

till fördel för det kulturhistoriska värdet.  

• Drygt 50 procent av de granskade fallen är belägna i Stockholmsområdet. Det är 

anmärkningsvärt att inget av de granskade rättsfallen rör bebyggelse i mellersta eller norra 

Sverige. Göteborg eller Malmö finns inte heller med bland de granskade rättsfallen.  

4.1.2 Vilka förebyggande åtgärder stärker PBL:s argument om kulturhistoriska värden 

enligt de studerade rättsfallen? 

• Skyddsbestämmelser i DP bedöms vara ett starkt skydd. 

• Det har inte någon större påverkan på utfallet huruvida bebyggelsen ligger inom riksintresse 

för kulturmiljövården eller ej.  

4.1.3 Vilka skillnader och nya tendenser kan utskiljas i de studerade rättsfallen jämfört 

med Ros studie från 2013? 

• Ros konkluderade att bebyggelse från 1960-talet och framåt uppfattas som minst 

bevarandevärd och att bebyggelse från 1800-talet anses vara mer bevarandevärd. Denna studie 

bekräftar att MÖD anser att bebyggelse från 1800-talet eller tidigare är mer bevarandevärd än 

nyare bebyggelse. I övrigt verkar åldern på bebyggelsen inte ha någon avgörande betydelse. 

• Ros konkluderade i sin studie att ingen byggnadstyp utmärkte sig vad gäller andelen utfall till 

fördel för det kulturhistoriska värdet, med undantag för en marginellt högre andel vad gäller 

en- och tvåbostadshus. I denna studie kan dock konstateras att andelen utfall till fördel för det 

kulturhistoriska värdet är betydligt större för en- och tvåbostadshus än för andra 

byggnadstyper. 
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• Enligt Ros studie dömdes endast 43 procent av alla ärenden beträffande balkonger till fördel 

för det kulturhistoriska värdet. I denna studie är andelen utfall till fördel för det 

kulturhistoriska värdet dock hela 75 procent när det gäller balkonger.  

• Samtliga 32 rättsfall i denna studie berör fastigheter som omfattas av DP. I Ros studie 

omfattades endast 79 procent av de studerade rättsfallen av DP. 

• Det kan konkluderas att en högre andel (30 procent) av de granskade rättsfallen i denna studie 

är skyddade i DP där bestämmelserna innebar ett starkt skydd (86 procents positivt utfall för 

det kulturhistoriska värdet), jämfört med resultaten i Ros studie. Enligt Ros studie var det 

endast 19 procent av rättsfallen som hade skydd i DP och endast 43 procent av dessa fall hade 

utfall som var till fördel för det kulturhistoriska värdet.  

4.2 Diskussion 

Det är lätt att tänka att ett nekande till bygglov alltid skulle gagna den kulturhistoriskt värdefulla 

bebyggelsen. Detta anser jag dock varken vara realistiskt eller hållbart då det är av stor vikt att 

våra kulturmiljöer används, bebos och besöks samt därför även i viss mån måste anpassas efter 

dagens behov och teknik. Totalförbud mot ändringar skulle sannolikt innebära att en stor del av 

dessa miljöer på sikt skulle förfalla och försvinna. Hur är det då med totalförbud mot 

förvanskning? Får man förvanska en byggnad litegrann? I lagtexten finns varken någon definition 

av ordet förvanskning eller någon förklaring till omfattningen av bestämmelsen. Detta verkar vara 

något som måste bedömas i varje specifikt fall med hänsyn tagen till de specifika 

omständigheterna. Några av de rättsfall vars utfall har förvånat mig har handlat om åtgärder där 

byggnadsdelar i originalutförande fick lov att bytas ut mot liknande byggnadsdelar som såg 

snarlika ut på avstånd men inte på nära håll, exempelvis ekportar på ett flerbostadshus från 1940-

talet som fick bytas ut mot nya portar av aluminium med plastlaminerad ekimitation (mål P 9298-

14) och fönster på flerbostadshus från 1920-talet som fick bytas ut mot nya med annat material 

och snitt där MÖD beviljade ändringen eftersom den endast skulle vara synlig på nära håll dock 

inte för gemene man på avstånd (mål P 2166-19 och P 5260-19). Detta går stick i stäv med vad 

Regeringsrätten ansåg i rättsfallet RÅ 1997 ref. 77 gällande en byggnad på vilken ett tegeltak hade 

ersatts med ett tegelliknande plåttak. Byggnaden omfattades av förvanskningsförbudet. 

Regeringsrätten ansåg i detta fall att det faktum att byggnadens helhetsintryck som byggnaden och 

taket ger en förbipasserande inte försämras genom bytet av taktäckningsmaterial dock inte innebär 

att materialbytet för den skull inte kan anses vara förvanskande. (Lagen.nu, 1977) 

De granskade rättsfallen i denna och Ros studie påvisar en tendens att det verkar ha blivit svårare 

att få bygglov för åtgärder som har med balkonger att göra. Andelen utfall till fördel för det 

kulturhistoriska värdet har ökat från 43 procent till 75 procent vilket bedöms vara en stor skillnad. 

I såväl Ros som i denna studie konkluderas att bebyggelse uppförd under 1800-talet eller tidigare 

anses vara mer bevarandevärd än nyare bebyggelse. Som nämnts tidigare i avsnitt 1.1 Bakgrund 

och problemformulering, omfattar endast tretton procent av det svenska byggnadsbeståndet 

byggnader äldre än 100 år (Ryding, 2008). Om inte uppfattningen om vilka byggnader som är 

bevarandevärda ändras relativt snabbt såtillvida att även nyare bebyggelse inkluderas kommer 
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sannolikt en stor del av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen från 1900-talet fortsätta 

förvanskas och på sikt försvinna.  

Det konstateras såväl i denna som i Ros studie att det inte har någon större påverkan på utfallet i 

MÖD huruvida bebyggelsen ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. En orsak till detta 

skulle kunna vara att sådan bebyggelse som visserligen är lokaliserad inom ett område för 

riksintresse men bedöms sakna koppling till de värden som riksintresset värnar om, kan undantas 

från riksintressets skydd. På Boverkets hemsida beskrivs detta på följande sätt:  

Utgångspunkten för den geografiska avgränsningen är de riksintressanta värden 

som ligger till grund för utpekandet. Avgränsningen ska omfatta de fysiska uttryck – 

objekt, landskapsrum, strukturer, funktionella och visuella samband - som gör den 

riksintressanta berättelsen läsbar i landskapet. Riksintressets areella utbredning 

innefattar inte någon skydds- eller buffertzon. Det innebär att de landskapsrum och 

objekt som kan vara av betydelse för upplevelsen av miljön, men som saknar en 

direkt historisk koppling till de riksintressanta egenskaperna och läsbarheten av det 

riksintressanta kulturhistoriska sammanhanget, inte ska innefattas av 

avgränsningen. (Boverket 5, 2021) 

Som nämnts tidigare i avsnitt 1.4 Teoretisk ansats, är det som avses i denna studie med begreppet 

hållbarhet dels att borga för att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skyddas och bevaras för 

nuvarande och kommande generationer, dels att se till att befintlig bebyggelse vårdas varsamt 

med syfte att minska resursförbrukningen.  

Att vårda befintlig bebyggelse varsamt för att minska resursförbrukningen kan tolkas på två sätt; 

dels att vårda och underhålla med syfte att öka livslängden på ursprungliga material och 

byggnadsdelar, dels att med varsamhet utföra ändringar som bland annat minskar byggnadens 

energiförbrukning. Såväl att vårda och underhålla, som att utföra varsamma ändringar för att 

minska byggnadens energiförbrukning kräver kunskaper hos den som ska beställa dessa tjänster 

eller utföra dem själv. Detta kräver kunskaper om olika tiders material, hantverk, byggtekniker, 

färgval, inomhusklimat, isolering och så vidare. Det kan bli väldigt fel om nya material och 

byggtekniker används i äldre byggnader. Åtgärder såsom tilläggsisolering av fasader och byte till 

energisnåla och underhållsfria (läs omöjliga att underhålla) fönster har i många decennier utförts i 

syfte att minska energiförluster. Sådana åtgärder riskerar dock att resultera i såväl fuktproblem 

som förvanskning av bebyggelsen. Resultatet blir då inte hållbart på något sätt.  

Vi lever i en tid då intresset för styling och ändringar av våra hem har exploderat och resulterat i 

överkonsumtion av inredning och byggnadsdelar. Trender såsom öppen planlösning innebär ofta 

irreversibla ingrepp i stommen. Kök och badrum byts ofta ut och kasseras långt innan de är 

uttjänta vilket innebär ett stort resursslöseri. I en artikel i Mäklarvärlden skriver Jenny Persson om 

en undersökning utförd 2014 av TNS Sifo på uppdrag av Blocket Bostad där det konstateras att 

var och hur vi bor spelar en stor roll för vår identitet. I undersökningen uppger hela sju av tio att 

deras hem är en del av deras identitet och signalerar vem de är. (Persson, 2015) Såvida vår bostad 

inte signalerar det vi vill att den ska kommer således drygt 70 procent av oss vilja göra ändringar 

som i många fall sannolikt resulterar i bygglovsansökningar. Många fastighetsägare vill också 
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surfa på bostadskarriärens till synes eviga uppgång och göra sig en extra hacka genom 

värdeökande om- och tillbyggnationer.  

I den bästa av världar skulle antikvarisk expertis konsulteras vid alla bygglovsärenden där 

kunskap eller misstanke finns om att ärendet berör kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Där är vi 

dock inte idag. Vi skulle dock komma en liten bit på vägen mot ett mer hållbart förhållningssätt 

till vår kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse om alla som sökte bygglov fick börja processen med 

att läsa exempelvis Boverkets broschyr Tänk efter före – vid ändring och underhåll av byggnad 

från 2005. Broschyren vänder sig i första hand till fastighetsägare som vill utföra ändringar i eller 

underhåll av sin bostad och beskriver hur man bör utgå från den befintliga byggnadens egna 

material, egenskaper och förutsättningar för att nå ett bra resultat. Eller som Boverket beskriver 

det: ”Den är en uppmaning till fastighetsägaren att se bakom husets nötta yta och söka de 

kvaliteter i material och utförande som finns, men som kanske inte omedelbart syns” (Boverket, 

2005, p. 3). 

Jag skulle vilja avsluta med ett citat ur boken Varsamt ombyggt som gavs ut av Boverket år 1995. 

Citatet pryder bokens första tryckta sida och upphovsman till de tänkvärda orden är arkitekten 

Peter Hulting som belönades för sitt, i boken beskrivna, ombyggnadsprojekt av den 300 år gamla 

bebyggelsen på Ågården i Trosa.  

Privilegiet att ta hand om ett gammalt hus eller att bygga ett nytt innebär att man 

har ansvar för ett större sammanhang både historiskt och inför framtiden. Det är 

viktigt att inse att det som görs påverkar vår gemensamma miljö och att man har 

möjlighet att glädja många fler än sig själv. Man bör vara ödmjuk inför det 

fantastiska i att vara delaktig och det faktum att ett hus bara är till låns. (Hulting, 

1995) 

 

                                                        Figur 3 Foto taget av Kristina de Rooij år 2019  
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5 SAMMANFATTNING 

I PBL finns bestämmelser som rör kulturmiljön och dess skydd. Dessa bestämmelser är tämligen 

svårtolkade då de bland annat hänvisar till diffusa begrepp såsom varsamhet och förvanskning. En 

möjlighet att förstå vad som egentligen avses med dessa begrepp är att studera hur de i praktiken har 

tolkats i rättsfall.  

Syftet med studien är att ta reda på vad som i praktiken skyddas av PBL:s paragrafer om 

förvanskningsförbud och varsamhetskrav gällande kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Studien har 

genomförts dels genom en litteraturstudie, dels genom en kvantitativ studie av rättsfall. Totalt har 32 

rättsfall granskats och dessa är samtliga bygglovsärenden som är överklagade till MÖD. Studien 

fokuserar på rättsfall där förvanskningsförbudet och/eller varsamhetskravet har varit tillämpliga. 

Målsättningen är att det framtagna underlaget ska kunna användas för att ge en fingervisning om 

vilken typ av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som skyddas respektive inte skyddas genom PBL, 

enligt rättspraxis.  

Uppsatsens frågeställningar är dels vilka värden som uppfattas som skyddsvärda enligt utfallen från de 

studerade rättsfallen, dels vilka förebyggande åtgärder som stärker PBL:s argument om 

kulturhistoriska värden enligt de studerade rättsfallen. Härutöver ställs även frågan vilka skillnader och 

nya tendenser som kan utskiljas i de studerade rättsfallen jämfört med den snarlika studie som Maria 

Ros utförde 2013.  

Ambitionen är att med hjälp av hållbarhet som teoretisk ansats kunna belysa huruvida vårt samhälles 

växande fokus på och förståelse för detta har bidragit till att stärka skydd och bevarande av 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i de rättsfall som har granskats inom ramen för studien. I denna 

studie avser begreppet hållbarhet dels att borga för att kulturhistoriskt värdefulla miljöer bevaras för 

nuvarande och kommande generationer, dels att se till att befintlig bebyggelse vårdas varsamt med 

syfte att minska resursförbrukningen.  

De granskade rättsfallen påvisar att bebyggelse uppförd före 1900-talet anses vara något mer 

skyddsvärd än nyare bebyggelse. I övrigt verkar bebyggelsens ålder inte ha någon avgörande 

betydelse. Andelen utfall till fördel för det kulturhistoriska värdet är högst vad gäller en- och 

tvåbostadshus. Ändringar beträffande fönster och balkonger är de bygglovsåtgärder som oftast 

överklagas till MÖD. Det är vanligare att bygglov erhålls för ändringar av fönster än för balkonger. 

Ändringar av tak och påbyggnad av våningar är svårt att få bygglov för. Drygt hälften av de granskade 

fallen är belägna i Stockholmsområdet. Inget av rättsfallen rör bebyggelse i mellersta eller norra 

Sverige. Malmö och Göteborg finns inte heller med bland de granskade rättsfallen.  

Utifrån de granskade rättsfallen kan slutsatsen dras att skyddsbestämmelser i DP kan anses vara ett 

starkt skydd, medan det inte har någon större påverkan på utfallet huruvida bebyggelsen ligger inom 

riksintresse för kulturmiljövården eller ej.  

Denna studie bekräftar Ros slutsatser från studien 2013 att juristerna anser att bebyggelse från 1800-

talet eller tidigare är mer bevarandevärd än nyare bebyggelse. Ros konkluderade i sin studie att ingen 

byggnadstyp utmärkte sig vad gäller andelen utfall till fördel för det kulturhistoriska värdet, med 

undantag för en marginell högre andel vad gäller en- och tvåbostadshus. I denna studie kan dock 

konstateras att andelen utfall till fördel för det kulturhistoriska värdet är betydligt större för en- och 
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tvåbostadshus än för andra byggnadstyper. Enligt Ros studie dömdes endast 43 procent av alla ärenden 

beträffande balkonger till fördel för det kulturhistoriska värdet. I denna studie är andelen utfall till 

fördel för det kulturhistoriska värdet dock hela 75 procent när det gäller balkonger.  

Av rättsfallen i denna studie är 30 procent skyddade i DP och hela 86 procent av dessa hade utfall som 

var till fördel för det kulturhistoriska värdet. I Ros studie var det endast 19 procent av rättsfallen som 

hade skydd i DP och endast 43 procent av dessa fall hade utfall som var till fördel för det 

kulturhistoriska värdet. 

I denna studie avser begreppet hållbarhet dels att borga för att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

skyddas och bevaras för nuvarande och kommande generationer, dels att se till att befintlig bebyggelse 

vårdas varsamt med syfte att minska resursförbrukningen. Att vårda befintlig bebyggelse varsamt för 

att minska resursförbrukningen kan tolkas på två sätt; dels att vårda och underhålla med syfte att öka 

livslängden på ursprungliga material och byggnadsdelar, dels att med varsamhet utföra ändringar som 

bland annat minskar byggnadens energiförbrukning. För att nå optimala och hållbara resultat vid 

sådana åtgärder behövs ofta antikvarisk kompetens.    
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Bilaga 1: Ett urval av lagrum från PBL 

Följande text har hämtats i sin helhet från PBL i svensk författningssamling på Sveriges riksdags 

hemsida (Sveriges riksdag 2, u.d.). De redovisade lagrummen motsvarar huvudsakligen de paragrafer 

som kan tillämpas för skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.  

Kapitel 2: Allmänna och enskilda intressen 

6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver 

lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 

marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 

helhetsverkan, 

2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra 

olyckshändelser, 

3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar, 

4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och 

hygienförhållanden, 

5. möjligheterna att hantera avfall, 

6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö, 

7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda 

området, och 

8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar. 

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar. 

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i 

ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, 

miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras 

varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477). 
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Kapitel 8: Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser 

Förbud mot förvanskning 

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

konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. 

Första stycket ska tillämpas också på 

1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 

16 kap. 7 §, 

2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i 

områdesbestämmelser, 

3. allmänna platser, och 

4. bebyggelseområden. 

Underhåll och varsamhet 

14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de 

tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till 

omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 

och konstnärlig synpunkt. 

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 

konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras. 

En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2–4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick 

att den alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335). 

15 § En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och 

betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. 

Om det på tomten finns en anordning som är avsedd att uppfylla kraven i 9 §, ska den i skälig 

utsträckning hållas i sådant skick att den fyller sitt ändamål. 

Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall 

begränsas. 

Byggnadsnämnden får besluta att det ska planteras på tomten och att befintlig växtlighet på 

tomten ska bevaras, om det behövs för att uppfylla kraven i första stycket. 

16 § Det som gäller i fråga om vård och skötsel av en tomt enligt 15 § ska i skälig utsträckning 

också tillämpas på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader. 



iii 

 

17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn 

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

kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. 

Kapitel 9: Bygglov, rivningslov och marklov m.m. 

Förutsättningar för bygglov 

30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

a. överensstämmer med detaljplanen, eller 

b. avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 

bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 

fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 

fastighetsbildningslagen (1970:988), 

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 

4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje 

stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 

13, 17 och 18 §§. 

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c, ska 

bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. 

Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4–4 c §§ eller motsvarande äldre 

bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett byggnadsverk eller en åtgärd 

överensstämmer med detaljplanen. Lag (2018:636). 

30 a § Om den fastighet eller det byggnadsverk som åtgärden avser på grund av antagande av en 

detaljplan enligt denna lag eller äldre bestämmelser avviker från planen, får byggnadsnämnden 

i ett beslut om bygglov förklara att avvikelsen ska anses vara en sådan avvikelse som avses i 

30 § första stycket 1 b. En sådan förklaring får avse endast en liten avvikelse som är förenlig 

med detaljplanens syfte. 

Lag (2014:900). 
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31 § Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 

1. inte strider mot områdesbestämmelser, 

2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 

12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 

områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 

31 a § Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 

1. innebär endast att en byggnad ändras på ett sådant sätt som avses i 2 § första stycket 3 c 

eller att ett en- eller tvåbostadshus kompletteras med en komplementbyggnad eller en liten 

tillbyggnad, 

2. inte strider mot sådana områdesbestämmelser som avses i 4 kap. 42 § första stycket 3 eller 

5 c, och 

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och  

9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och   

18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 

31 b § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från 

en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 

områdesbestämmelsernas syfte och 

1. avvikelsen är liten, eller 

2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas 

eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900). 

31 c § Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som följer 

av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden 

1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett 

allmänt intresse, eller 

2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt 

komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900). 

31 d § Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c §, ska en 

samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. 

Lag (2014:900). 
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31 e § Bygglov enligt 31 b eller 31 c § får inte ges om åtgärden kan antas medföra 

1. betydande miljöpåverkan, eller 

2. begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen. Lag (2014:900). 

32 § För en åtgärd på mark som enligt detaljplanen utgör kvartersmark för allmänt ändamål, får 

bygglov ges endast om ändamålet är närmare angivet i planen. 

32 a § Bygglov får ges för en åtgärd på mark som enligt detaljplanen utgör kvartersmark för allmänt 

ändamål, även om sökanden inte är ett offentligt organ. 

Om det allmänna ändamålet inte är närmare angivet i en plan, får dock bygglov enligt första 

stycket ges endast om åtgärden innebär att fastigheten och det byggnadsverk som åtgärden 

avser används för det allmänna ändamål som fastigheten och byggnadsverket senast har 

använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda 

användningen kommit till stånd. 

Trots andra stycket får bygglov ges för en åtgärd som innebär en liten avvikelse från den 

senaste eller avsedda användningen. Bygglov får dock inte ges om åtgärden kan antas medföra 

1. betydande miljöpåverkan, eller 

2. begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen. Lag (2014:900). 
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Bilaga 2: Tabell med granskade rättsfall 

 

Besluts-

datum

Målnr Lagrum 

PBL         

(x kap y § 

= x:y)

Fastighets-

beteckning

Byggnadstyp Byggnads-

år

Ärende MÖ D 

utfall

Skydd i 

DP

Skydd i Ö P Skyddsvärd enligt 

annat program

Sammanfattning av domskäl i  MÖ D                        

(citat av sammanfattningar av resp. rättsfall författade av 

Infosoc Rättsdata AB, hämtat den 20-21 april 2021)

2021-03-31 P 10690-

20

1:4, 2:9, 

8:13, 10:2, 

11:5, 

11:20

Orust 

Mollösund 

5:282

En- eller 

tvåbostadshus

Okänt Föreläggande avseende 

åtgärder på fastighet. 

Vitesföre-läggande om 

att riva en byggnads-

ställning som 

användes som 

balkong. Frågan var 

även om den var 

bygglovspliktig.

Rivning 

och vite 

Ja, med 

bestämmel

sen "q"

Ja, riksintresse 

för kulturmiljö-

vården

Nej Ett vitesföreläggande om att riva en byggnadsställning som 

användes som balkong fastställdes. Konstruktionen var 

visserligen inte bygglovspliktig men den ansågs utgöra ett 

byggnadsverk. Den avvek väsentligt från övrig bebyggelse i 

området och förvanskade såväl kulturmiljön i området som 

karaktären på byggnaden som den stod uppförd vid. Den 

var avsedd för att människor skulle uppehålla sig på den 

och innebar ökad insyn i förhållande till intilliggande 

fastighet. Detta fick anses utgöra en betydande olägenhet. 

Eftersom konstruktionen hade uppförts i strid med PBL 

hade nämnden haft fog för att vid vite förelägga klaganden 

att riva den.

2021-03-04 P 9903-19 8:13-14, 

8:17, 9:30

Stockholm 

Nederland 

Mindre 7

Flerbostadshus Omkring 

1850-1900-

talet

Bygglov för 

tillbyggnad med två 

nya våningar, ändrad 

användning från 

kontor till bostäder 

och yttre ändringar.

Avslag 

bygglov

Nej Ja, riksintresse 

för kulturmiljö-

vården

Gulklassad enligt 

Stockholms stads 

klassning av 

kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse. 

Gulklassning innebär 

att  byggnaden på 

fastigheten anses ha 

positiv betydelse för 

stadsbilden och/eller 

ha visst 

kulturhistoriskt värde. 

Ett beslut att avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad på 

befintligt hus med två nya våningar och ändrad 

användning från befintliga kontorslokaler till nya bostäder 

samt yttre ändringar fastställdes. Påbyggnaden ansågs på 

ett avsevärt sätt bryta mot fastighetens karaktär och dess 

kulturvärden samt att den modernistiska utformningen med 

ett avskalat och platt tak försvårade bebyggelsens läsbarhet 

och förrycker proportionerna. Den föreslagna 

tillbyggnaden stred därmed mot förvanskningsförbudet 

samt kraven på underhåll och varsamhet. Nämnden hade 

motiverat sitt avslagsbeslut med hänvisning till 

bestämmelser om skydd för kulturhistorisk miljö och 

kommunen borde ha ett visst bedömningsutrymme i dessa 

frågor.



ii 

 

 

Besluts-

datum

Målnr Lagrum 

PBL         

(x kap y § 

= x:y)

Fastighets-

beteckning

Byggnadstyp Byggnads-

år

Ärende MÖ D 

utfall

Skydd i 

DP

Skydd i Ö P Skyddsvärd enligt 

annat program

Sammanfattning av domskäl i  MÖ D                        

(citat av sammanfattningar av resp. rättsfall författade av 

Infosoc Rättsdata AB, hämtat den 20-21 april 2021)

2021-03-01 P 12837-

19

 8:17 Jönköping 

Flahult 

2:227

En- eller 

tvåbostadshus

Byggnaden 

är uppförd 

1958 

(tillbyggd 

1965)

Bygglovsansökan om 

utvändig ändring  

genom släpputsning av 

samtliga fasader samt 

genom höjning av tak

Bifall 

bygglov

Nej Nej Nej Ett beslut att avslå en bygglovsansökan om höjning av tak 

på ett bostadshus undanröjdes och målet återförvisades till 

nämnden för fortsatt handläggning. Det ansågs inte finnas 

skäl att avslå ansökan med hänvisning till varsamhetskravet 

i PBL. Den ursprungliga byggnaden hade redan genomgått 

större förändringar och även byggnaderna på intilliggande 

fastigheter hade förändrats genom åren. Med hänsyn till 

detta och att något särskilt utpekande av byggnaden eller 

området inte gjorts ansågs ändringen endast påverka den 

omgivande bebyggelsens karaktär i mindre utsträckning. 

Det enskilda intresset av en utvändig ändring av byggnaden 

fick därför anses väga tyngre än det allmänna intresset av 

att bevara byggnadens tidstypiska karaktärsdrag.

2021-02-01 P 5961-19 8:13, 8:17, 

9:30

Stockholm 

Terrasserna 

6

En- eller 

tvåbostadshus

1917-1919 Bygglov för inredning 

av tre nya bostäder 

och tillbyggnad med 

två nya bostäder

Bifall 

bygglov

Nej Nej Grönklassad enligt 

Stockholms 

stadsmuseums 

klassificering av 

kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse 

vilket innebär att  den 

är särskilt  värdefull. 

En nämnds beslut att bevilja bygglov som innebar att ett 

befintligt enbostadshus byggdes om till ett flerbostadshus 

med fem lägenheter fastställdes. Planen innehöll inte någon 

bestämmelse om begränsning av antalet bostäder i en 

byggnad och det fanns inte heller något konkret stöd i 

planhandlingarna för att avsikten varit att endast en- eller 

tvåbostadshus skulle få uppföras. Åtgärderna var därför 

inte i strid med detaljplanen. Byggnaden var klassificerad 

som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Trots det ansågs 

inte åtgärderna innebära en förvanskning av området 

eftersom byggnadsstilarna i området varierade och 

påverkan på områden ansågs vara relativt begränsad. Även 

varsamhetskravet ansågs uppfyllt. 

2020-11-25 P 7340-19 8:13, 8:17, 

9:2, 10:3, 

11:51

Solna Måsen 

5

En- eller 

tvåbostadshus

1946 Byggsanktionsavgift 

för byte av fönster 

samt olovligen 

genomförda 

förändringar  

(igensättning av 

köksentré och rivning 

av skärmtak och 

trappa i bottenvåning 

samt inbyggnad av 

öppen loggia på 

övervåningen) som 

BN redan avslagit 

bygglov för

Fastighets-

ägaren 

skulle 

betala 

byggsank.-

avg. men 

endast för 

igensät-

tning av 

köks-

entrén 

och 

loggian

Ja Nej Grönklassning i 

samband med  en 

antikvarisk 

inventering av 

områdets villamiljö. 

Grönmarkering 

innebär att  byggnaden 

är särskilt  värdefull 

från kulturhistorisk 

synpunkt.

Ett beslut att påföra en fastighetsägare byggsanktionsavgift 

för fönsterbyte upphävdes eftersom åtgärden inte krävde 

bygglov. Samtliga av byggnadens ursprungliga 

sidohängda träfönster hade bytts ut mot pivothängda med 

utsidan av aluminium i en ljusare kulör. Det fanns 

skillnader beträffande t. ex. material och upphängning men 

fönstren hade samma indelning och dimensioner som 

tidigare. De nya fönstren ansågs inte medföra en sådan 

avsevärd påverkan på byggnadens yttre utseende att 

bygglov krävdes och åtgärden stred inte heller mot 

varsamhetskravet eller förvanskningsförbudet. Däremot 

fastställdes byggsanktionsavgift för igensättningen av 

köksentrén och inbyggnaden av en loggia.



iii 

 

 

Besluts-

datum

Målnr Lagrum 

PBL         

(x kap y § 

= x:y)

Fastighets-

beteckning

Byggnadstyp Byggnads-

år

Ärende MÖ D 

utfall

Skydd i 

DP

Skydd i Ö P Skyddsvärd enligt 

annat program

Sammanfattning av domskäl i  MÖ D                        

(citat av sammanfattningar av resp. rättsfall författade av 

Infosoc Rättsdata AB, hämtat den 20-21 april 2021)

2020-11-20 P 3265-19 2:6, 8:13, 

8:17

Stockholm 

Kejsaren 22

Flerbostadshus Slutet av 

1800-talet

Bygglov sökt för sex 

balkonger och två 

fönsterdörrar på 

gårdshus

Bifall 

bygglov 

Nej Ja, riksintresse 

för kulturmiljö-

vården

Grönklassad enligt 

Stockholms 

stadsmuseums 

klassificering av 

kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse 

vilket innebär att  den 

är särskilt  värdefull. 

Ett beslut att avslå bygglovsansökan för 6 balkonger och 2 

fönsterdörrar på ett gårdshus från slutet av 1800-talet 

upphävdes och återförvisades till nämnden för fortsatt 

handläggning. Eftersom byggnaden hade klassificerats som 

särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 

eller konstnärlig synpunkt fick den inte förvanskas. I 

närheten av balkongerna skulle de tidstypiska 

valvslagningarna visserligen inte att vara lika synliga som 

nu men detta innebar inte i sig att åtgärden utgjorde en 

förvanskning. Balkongernas placering och utformning 

harmonierade med byggnadens uttryck och fick anses 

utgöra en varsam ändring av byggnadens fasad.

2019-11-28 P 2166-19 8:13, 8:17, 

9:2

Örebro 

Kråkan 19

Flerbostadshus 1928 Bygglov sökt för; i 

första hand att  

förklara att  bygglov 

inte krävs för 

fönsterbyte och i 

andra hand att  bygglov 

ska medges i 

efterhand. Ändringen 

gäller byte från 

träfönster med spröjs 

till aluminiumbeklädda 

träfönster med lite 

annan utformning.

Bifall 

bygglov 

(eller 

snarare att  

det inte 

hade 

behövts 

bygglov)

Nej Ja, riksintresse 

för kulturmiljö-

vården

Fastigheten omfattas 

av ett  

bevarandeprogram 

som gäller för stadens 

innerstad där den 

bedöms ha ett  högt 

kulturhistoriskt värde 

(klassad som C, av 

grupperna A-C).

Bygglov krävdes inte för fönsterbyte. Skillnaderna jämfört 

med originalutförandet bestod i att de nya fönstrens utsida 

var klädd med aluminium och att profilerna i karm, båge 

och spröjs var kantigare. Ändringarna torde knappt vara 

märkbara för gemene man som färdades på gatan och 

huvudsakligen upplevde byggnaden som en del i ett större 

sammanhang. Sammantaget kunde de nya fönstren inte 

anses medföra en sådan avsevärd påverkan på byggnadens 

yttre utseende att bygglov krävdes. I detta låg också att 

ändringen inte innebar att byggnadens karaktärsdrag eller 

områdets kulturvärden påverkades på ett sätt som stred mot 

varsamhetskravet eller förvanskningsförbudet i PBL.

2019-11-28 P 5260-19 8:13, 8:17, 

9:2, 9:14, 

11:7

Örebro 

Nikolai 

3:342

Flerbostadshus 1920-tal Bygglov sökt för; i 

första hand att  

förklara att  bygglov 

inte krävs för 

fönsterbyte och i 

andra hand att  bygglov 

ska medges i 

efterhand. Ändringen 

gäller byte från 

träfönster med spröjs 

till aluminium-

beklädda träfönster 

med lite annan 

utformning.

Bifall 

bygglov 

(eller 

snarare att  

det inte 

hade 

behövts 

bygglov)

Nej Ja, riksintresse 

för kulturmiljö-

vården

Fastigheten omfattas 

av ett  

bevarandeprogram 

som gäller för stadens 

innerstad där den 

bedöms ha ett  högt 

kulturhistoriskt värde 

(klassad som B, av 

grupperna A-C).

Bygglov krävdes inte för fönsterbyte. Skillnaderna jämfört 

med originalutförandet bestod i att de nya fönstrens utsida 

var klädd med aluminium och att profilerna i karm, båge 

och spröjs var kantigare. Ändringarna torde knappt vara 

märkbara för gemene man som färdades på gatan och 

huvudsakligen upplevde byggnaden som en del i ett större 

sammanhang. Sammantaget kunde de nya fönstren inte 

anses medföra en sådan avsevärd påverkan på byggnadens 

yttre utseende att bygglov krävdes. I detta låg också att 

ändringen inte innebar att byggnadens karaktärsdrag eller 

områdets kulturvärden påverkades på ett sätt som stred mot 

varsamhetskravet eller förvanskningsförbudet i PBL.
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Besluts-

datum

Målnr Lagrum 

PBL         

(x kap y § 

= x:y)

Fastighets-

beteckning

Byggnadstyp Byggnads-

år

Ärende MÖ D 

utfall

Skydd i 

DP

Skydd i Ö P Skyddsvärd enligt 

annat program

Sammanfattning av domskäl i  MÖ D                        

(citat av sammanfattningar av resp. rättsfall författade av 

Infosoc Rättsdata AB, hämtat den 20-21 april 2021)

2019-09-20 P 9365-18 2:6. 8:1, 

8:13-14, 

9:2

Sigtuna 

Plantaget 6

En- eller 

tvåbostadshus

Sannolikt 

1950-tal 

Bygglov för 

fasadändring 

beträffande kulör och 

material

Bifall 

bygglov

Nej Ja, riksintresse 

för kulturmiljö-

vården

Ja, fastigheten 

omfattas av 

kommunens bevarande- 

och förnyelseplan

Att byta färg på en huvudbyggnad och ett garage från rött 

till vitt innebar inte att byggnaderna påtagligt skulle avvika 

från bebyggelsemiljön. Det fanns en bred palett av färger 

såväl i fastighetens omedelbara närområde som i staden i 

övrigt. På samma gata fanns redan ett par vita bostadshus 

vilket förstärkte intrycket. Eftersom det fanns en stor 

variation av fasadkulörer i närområdet var det inte heller 

avgörande vilken nyans av vitt som medgavs, även med 

beaktande av de stora kulturhistoriska värden som 

bebyggelsen i staden hade. Åtgärden skulle inte på något 

sätt medföra en förvanskning av byggnaden eller 

bebyggelseområdet från kulturhistorisk eller annan 

synpunkt. Åtgärden var dock bygglovspliktig.

2019-04-29 P 4616-18 2:6, 2:9, 

8:13, 8:17, 

9:2

Stockholm 

Nederland 

18

Flerbostadshus 1700-talet Bygglov för byte till 

större fönster och nya 

fönster inklusive 

franska fönster på ett  

gårdshus från 1700-

talet

Bifall 

bygglov

Ja Ja, riksintresse 

för för 

kulturmiljö-

vården 

Grönklassad enligt 

Stockholms 

stadsmuseums 

klassificering av 

kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse 

vilket innebär att  den 

är särskilt  värdefull. 

Bygglov beviljades för byte till större fönster och nya fönster 

inklusive franska fönster på ett gårdshus från 1700-talet. 

Fasaden där åtgärderna skulle utföras vette mot en sluten 

innergård med bebyggelse från 1900-talet och kunde inte 

upplevas från gårdsmiljön med den äldre bebyggelsen. I 

relation till den nyare bebyggelsen bedömdes 

gårdsbyggnaden ha ett begränsat kulturhistoriskt värde. De 

sökta åtgärderna ansågs därmed inte strida mot 

förvanskningskravet eller varsamhetskravet. Den ökade 

insyn som fasadändringarna kunde komma att innebära 

kunde inte anses utgöra en betydande olägenhet enligt 

PBL. Det fanns därför inget hinder mot att ge bygglov och 

beslutet fastställdes.

2019-01-15 P 7402-18 8:13, 9:4d Huddinge 

Sjömärket 

11

En- eller 

tvåbostadshus

1900-talets 

mitt 

(byggnaden 

ingick i en 

grupp med 

villor från 

denna tid)

Startbesked för 

komplement-

bostadshus 

(attefallshus) på 

fastighet

Bifall start-

besked

Nej Nej Fastigheten låg inom 

ett område som var 

utpekat som 

kulturhistoriskt 

värdefullt  i Huddinge 

kommuns 

kulturmiljöinventering

. 

En nämnd hade nekat startbesked för 

komplementbostadshus eftersom fastigheten låg inom ett 

område som var utpekat som kulturhistoriskt värdefullt. 

Under ärendets gång gjorde bygglovsavdelningen en ny 

inventering av kulturmiljöområden i kommunen. Den 

visade att den aktuella fastigheten inte hade de 

skyddsvärden som tidigare angetts. Det borde därför vara 

möjligt att vidta bygglovsbefriade attefallsåtgärder på 

fastigheten. Kommunen hade stor frihet att göra egna 

bedömningar angående vilka områden som utgjorde en 

värdefull miljö. Ärendet återförvisades därmed till nämnden 

för fortsatt handläggning.



v 

 

 

Besluts-

datum

Målnr Lagrum 

PBL         

(x kap y § 

= x:y)

Fastighets-

beteckning

Byggnadstyp Byggnads-

år

Ärende MÖ D 

utfall

Skydd i 

DP

Skydd i Ö P Skyddsvärd enligt 

annat program

Sammanfattning av domskäl i  MÖ D                        

(citat av sammanfattningar av resp. rättsfall författade av 

Infosoc Rättsdata AB, hämtat den 20-21 april 2021)

2018-12-03 P 10515-

17

8:13, 9:2, 

10:3

Helsingborg 

Fortuna 7

Flerbostadshus 1907 Bygglovs-ansökan i 

efterhand för 

fasadändring gällande 

byte av fönster och 

balkongdörrar.

Avslag 

gällande 

bygglov 

för 

balkongdö

rrarmen 

bifall 

gällande 

bygglov 

för byte 

av 

fönster.

Ja Ja, riksintresse 

för kulturmiljö-

vården

Aktuell fastighet är 

skyddad i såväl 

bevarandeprogram 

som i detaljplan (q).

Ett bolag hade ansökt om bygglov i efterhand för 

fasadändring i form av byte av fönster och balkongdörrar. 

Nämnden avslog ansökan eftersom fastigheten omfattades 

av en skyddsbestämmelse som medförde utökad lovplikt. 

När det gällde fönsterbytet återförvisades ärendet till 

nämnden eftersom åtgärden ansågs vara en liten avvikelse 

från planen som uppfyllde varsamhetskraven i PBL. 

Däremot skulle de nya balkongdörrarna bytas ut och 

bolaget förelades vid vite att åtgärda detta inom 12 

månader. Det var inte visat att fasadändringen 

genomfördes innan nuvarande PBL trädde i kraft, därför 

kunde det inte utgå någon byggsanktionsavgift för att ha 

utfört bygglovpliktig åtgärd utan startbesked.

2018-11-30 P 9494-17 2:6, 8:13, 

8:17, 9:2, 

9:31b

Stockholm 

Tallkotten 5

Flerbostadshus 1890-tal Bygglov för inredning 

av nya bostäder och 

inredning av vind  

omfattande yttre 

förändringar såsom 

taklyft, takkupor 

förhöjt hisstorn

Avslag 

bygglov 

tak. Bifall 

bygglov 

inredning 

av nya 

bostäder 

samt 

ombyggn-

ad av 

trapphus.

Nej Ja, riksintresse 

för kulturmiljö-

vården

Grönklassad enligt 

Stockholms 

stadsmuseums 

klassificering av 

kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse 

vilket innebär att  den 

är särskilt  värdefull. 

En nämnds beslut att bevilja bygglov för inredning av vind 

till fem nya bostäder, yttre ändringar, takkupor, taklyft och 

förhöjda hisstorn på en fastighet som var från 1890-talet 

avslogs. Fastigheten låg inom riksintresseområde för 

kulturmiljövården Stockholms innerstad med Djurgården. 

Byggnadens kulturhistoriska värde bestod i mycket stor 

utsträckning av det flacka sadeltaket och tillhörande 

attribut. Åtgärderna ansågs strida mot såväl planens 

varsamhetsbestämmelse som varsamhetskravet och 

förvanskningsförbudet i PBL. Det fanns därmed inte 

förutsättningar att bevilja bygglov. Däremot fastställdes 

nämndens beslut att bevilja bygglov för inredning av tre 

nya bostäder och ombyggnad av ett pigtrapphus på 

fastigheten.
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Besluts-

datum

Målnr Lagrum 

PBL         

(x kap y § 

= x:y)

Fastighets-

beteckning

Byggnadstyp Byggnads-

år

Ärende MÖ D 

utfall

Skydd i 

DP

Skydd i Ö P Skyddsvärd enligt 

annat program

Sammanfattning av domskäl i  MÖ D                        

(citat av sammanfattningar av resp. rättsfall författade av 

Infosoc Rättsdata AB, hämtat den 20-21 april 2021)

2018-11-06 P 1874-18 2:6, 8:13, 

8:17

Stockholm 

Röda Rosen 

4

Flerbostadshus 1934 Bygglov för sex 

balkonger och sex 

parfönsterdörrar på en 

byggnads fasad.

Avslag 

bygglov

Nej Ja, riksintresse 

för kulturmiljö-

vården

Grönklassad enligt 

Stockholms 

stadsmuseums 

klassificering av 

kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse 

vilket innebär att  den 

är särskilt  värdefull. 

En nämnd beviljade bygglov för sex balkonger och 

fönsterdörrar på en byggnad. Byggnaden var särskilt 

värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och 

konstnärlig synpunkt. De planerade balkongerna skulle 

vara mer utskjutande från fasaden än befintliga balkonger i 

motsvarande läge. Balkongerna skulle placeras över två 

fönsters bredd och omvandla ett av fönstren till 

parfönsterdörrar. Åtgärderna skulle påverka byggnadens 

fasadkomposition och ansågs strida mot 

förvanskningsförbudet och varsamhetskraven. Intresset av 

att få ändra byggnaden ansågs inte väga tyngre än det 

allmänna intresset att skydda den mot förvanskning och det 

var därmed inte oproportionerligt att avslå ansökan om 

bygglov. Nämndens beslut upphävdes därför och ansökan 

avslogs.

2018-05-16 P 10943-

17

2:6, 8:13, 

8:17, 9:30, 

ikraftträda

nde och 

övergångsb

est.

Stockholm 

Tennhjärtat 

7

En- eller 

tvåbostadshus

1927 Bygglov för 

tillbyggnad och yttre 

ändring (påbyggnad 

med en våning samt 

vind)

Avslag 

bygglov

Nej Nej Nej, men BN anser 

ändå att  byggnaden 

ingår i ett  område av 

särskilt  

kulturhistoriskt 

intresse.

En nämnds beslut att bevilja bygglov för påbyggnad med 

en våning samt vind och yttre ändring på en fastighet från 

1920-talet upphävdes och ansökan om bygglov avslogs. 

Den ansökta tillbyggnaden var på samma sätt som den 

befintliga byggnaden planstridigt placerad i förhållande till 

tomtgränsen. Avvikelsen kunde, sammantagen med den 

befintliga avvikelsen, inte betraktas som liten och förenlig 

med planens syfte. Byggnaden hade ett kulturhistoriskt och 

miljömässigt värde. Den nu sökta tillbyggnaden skulle 

innebära en sådan påtaglig volymökning att den stred mot 

förvanskningsförbudet liksom mot varsamhetskraven i PBL. 

Mot denna bakgrund saknades förutsättningar för att ge 

bygglov för den sökta åtgärden.

2018-04-05 P 11467-

17

 8:17 Tranemo 

Gudarp 32:2

Kyrkobyggnad 

(frikyrka)

1950-talet 

(tillbyggd 

1994)

Bygglov för 

fasadändring 

beträffande material 

(från tegel till 

steniskivor)

Avslag 

bygglov

Ö (?) Nej Nej En missionsförsamling ansökte om bygglov för 

fasadändring på en kyrkobyggnad från 1950-talet och ville 

bland annat klä in en tegelfasad med s.k. steniskivor. 

Åtgärden kunde inte sägas utgöra en varsam ändring av en 

byggnad, i synnerhet om ändringen gjordes på endast en 

av byggnadens fasader. Det fanns andra metoder för att 

åtgärda problemen med frostskador på tegelfasaden som 

bättre kunde tillgodose varsamhetskravet utan oacceptabla 

merkostnader. Någon utredning om kostnaden för sådana 

mindre ingripande åtgärder hade inte lagts fram. Därmed 

hade nämnden haft tillräckliga skäl för att avslå ansökan 

om bygglov.
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Besluts-

datum

Målnr Lagrum 

PBL         

(x kap y § 

= x:y)

Fastighets-

beteckning

Byggnadstyp Byggnads-

år

Ärende MÖ D 

utfall

Skydd i 

DP

Skydd i Ö P Skyddsvärd enligt 

annat program

Sammanfattning av domskäl i  MÖ D                        

(citat av sammanfattningar av resp. rättsfall författade av 

Infosoc Rättsdata AB, hämtat den 20-21 april 2021)

2018-03-06 P 6102-17 2:6, 8:13, 

ikraft-

trädande 

och 

övergångs-

bestäm-

melser

Sotenäs 

Tången 

1:104

En- eller 

tvåbostadshus, 

fritidshus

1909 Tillbyggnad av 

glasveranda på 

fritidshus. Lov fanns 

för 10 kvm. 15 kvm 

byggdes och nytt lov 

söktes i efterhand.

Bifall 

bygglov

Nej Ja, riksintresse 

för kulturmiljö-

vården

ÖP samt yttrande från 

Bohusläns museum av 

vilket det framgår att  

fastigheten ingår i ett  

bebyggelseområde som 

har särskilda 

kulturhistoriska 

värden. Museet menar 

dock att  åtgärden inte 

ger några negtiva 

konsekvenser för 

upplevelsen av 

bebyggelsen.

Bygglov hade beviljats för en tio kvadratmeter stor 

glasveranda men verandan som sedan uppfördes var cirka 

femton kvadratmeter. Åtgärden ansågs förenlig med kraven 

på anpassning och varsamhet. Byggnaden på vilken 

glasverandan skulle uppföras stred mot planens 

bestämmelse om minsta avstånd till fastighetsgräns. Denna 

avvikelse kunde förklaras som en liten avvikelse förenlig 

med planens syfte. Målet överlämnades till nämnden för 

beviljande av lov i efterhand i enlighet med ansökan.

2017-11-09 P 6844-17 9:4d, 8:13, 

9:31b

Stockholm 

Skottkärran 

2

En- eller 

tvåbostadshus

Sannolikt 

1930-40-tal

Bygglov för tillbyggad 

om 14 kvm som 

strider mot DP 

avseende avstånd till 

tomtgräns. 

Avslag 

bygglov

Nej Nej Ja, området i vilket 

fastigheten är belägen, 

har tagits upp på 

Stockholms stads lista 

över områden som är 

undantagna från 

attefallsreglerna (PBL 

8 kap. 13 §)

En nämnds beslut att avslå ansökan om bygglov för 

tillbyggnad skulle fastställas. Det aktuella 

bebyggelseområdet var ett sådant som avsågs i 8 kap. 13 § 

PBL och därmed var reglerna om möjligheter till undantag 

från kraven på bygglov inte tillämpliga. Enligt gällande 

planbestämmelser för fastigheten skulle byggnad placeras 

på ett avstånd om minst 4,5 meter från grannes tomtgräns. 

Tillbyggnaden, som innebar en förlängning av byggnaden 

med två meter, skulle placeras 2,5 meter från tomtgräns 

och den kom således i sin helhet att placeras i strid med 

planen. Det var ej fråga om en liten avvikelse från planen. 

Inte heller blev avvikelsen godtagbar enligt andra 

bestämmelser.

2017-10-19 P 784-17  8:13 Uppsala 

Dragarbrunn 

32:1, 32:6 

samt 

Kungsängen 

1:2

Terminalbygg

nad

Omkring 

2011

Bygglov för 

fasadändring av 

terminalbyggnad (byte 

av skjutdörrar till 

karuselldörrar och 

förlängning av 

befintliga skärmtak 

ovanför dörrarna)

Avslag 

bygglov

Ja Ja, riksintresse 

för för 

kulturmiljö-

vården och 

anses vara 

förbunden med 

byggnads-

minnet 

Uppsala 

centralstation. 

Nej En nämnds beslut att avslå ansökan om bygglov för bl.a. 

byte av befintliga skjutdörrar till karuselldörrar och 

förlängning av befintliga skärmtak ovanför dörrarna på en 

terminalbyggnad vid ett resecentrum, fastställdes. Genom 

åtgärden placerades karuselldörrarna till största delen 

utanför befintlig fasad och skärmtaken förstorades och 

underbyggdes med ett glasat utrymme. Därmed skapades 

en volym som bröt den strama och karaktärsgivande 

fasaden. Härigenom skedde en förvanskning av såväl 

byggnaden i sig som stationsområdet som inte var förenlig 

med förvanskningskravet. Det var inte heller 

oproportionerligt att avslå ansökan.
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Besluts-

datum

Målnr Lagrum 

PBL         

(x kap y § 

= x:y)

Fastighets-

beteckning

Byggnadstyp Byggnads-

år

Ärende MÖ D 

utfall

Skydd i 

DP

Skydd i Ö P Skyddsvärd enligt 

annat program

Sammanfattning av domskäl i  MÖ D                        

(citat av sammanfattningar av resp. rättsfall författade av 

Infosoc Rättsdata AB, hämtat den 20-21 april 2021)

2017-05-29 P 1588-17 8:13, 9:4a, 

9:4d

Tanum 

Kanebo 1:45

En- eller 

tvåbostadshus

Okänt Startbesked för 

komplement-

bostadshus 

(attefallshus) på 

fastighet

Avslag 

start-

besked

Nej Nej Ja, området är utpekat 

i kommunens 

kulturhistoriska 

bebyggelseinventering.

En nämnd beslutade att inte ge en man startbesked efter 

gjord bygganmälan för nybyggnad av 

komplementbyggnad, sk Attefallshus. Det var tillräckligt att 

åtgärden skulle vidtas inom ett sådant bebyggelseområde 

som avsågs i 8 kap. 13 § PBL för att undantaget från krav 

på bygglov inte skulle gälla. Något krav på att åtgärden 

därutöver skulle förvanska området uppställdes inte för att 

bygglovsplikt skulle inträda. Nämnden hade därmed haft 

fog för sitt beslut att inte lämna startbesked för den 

anmälda åtgärden.

2016-09-19 P 1123-16  8:17 Solna Fröet 

9

En- eller 

tvåbostadshus, 

radhus

1984 Bygglov för utvändig 

ändring av 

flerbostadshus, 

inglasning av öppen 

svalgång/trappa

Avslag 

bygglov

Ja Ja, riksintresse 

för national-

stadspark 

(vilket innebär 

att  området 

har höga natur- 

och 

kulturvärden).

Solna stad har pekat ut 

området som 

värdefullt  i såväl 

kulturminnesvårds-

programmet 1988 

som i boken 

"Arkitektur i Solna" 

från 1994. 

En nämnd beslutade att avslå en mans ansökan om 

bygglov för inglasning av öppen svalgång/trappa på en 

fastighet. Både radhusområdet och dess omgivningar var 

utpekade som kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Av ingivna 

fotografierna framgick att byggnaderna, som fick anses 

vara ett gott exempel på arkitektur från 1980-talet, hade 

tydliga karaktärsdrag och kulturhistoriska värden. Om 

balkongen glasades in skulle det innebära ett nytt element i 

den i övrigt relativt homogena miljön som stred mot kravet 

om att ändringar skulle utföras varsamt så att man tog 

hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturhistoriska 

värden. Nämnden hade därför haft skäl för sitt beslut att 

inte ge bygglov för inglasningen.

2016-04-22 P 9239-15  2:6, 8:13 Tanum 

Fjällbacka 

163:23 och 

115:1

Flerbostadshus Okänt Bygglov för 

tillbyggnad av balkong

Avslag 

bygglov

Nej Ingår i ett  

område som är 

riksintresse för 

kulturmiljövår

den - som ett 

uttryck för 

riksintresset 

nämns i 

beskrivningen 

bl.a. bodar och 

magasin.

Bohusläns museum har 

angett att  åtgärderna 

berör byggnader som 

är karaktäristiska i sitt  

sammanhand och en 

viktig betydelsebärare 

i en mycket central 

del av samhället. 

En nämnd beviljade bygglov för tillbyggnad av en balkong. 

Balkongens storlek gav ett dominerande uttryck och 

förändrade exteriören på ett negativt sätt. Genom att 

balkongen även skapade ett tak för uteserveringen utgjorde 

åtgärden en volymskapande tillbyggnad som förstärkte det 

dominerande uttrycket. Åtgärden avvek från det enhetliga 

intryck som bebyggelsen hade. Ansökt åtgärd skadade 

byggnadens kulturhistoriska värde på ett sådant sätt att den 

skulle innebära en förvanskning av byggnaden. Det 

allmänna intresset av att byggnaderna inte förvanskades 

vägde tyngre. Bygglovet upphävdes.
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Besluts-

datum

Målnr Lagrum 

PBL         

(x kap y § 

= x:y)

Fastighets-

beteckning

Byggnadstyp Byggnads-

år
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Skydd i 
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Sammanfattning av domskäl i  MÖ D                        

(citat av sammanfattningar av resp. rättsfall författade av 

Infosoc Rättsdata AB, hämtat den 20-21 april 2021)

2016-04-04 P 6490-15  8:13 Borgholm 

Korallen 1

En- eller 

tvåbostadshus

1954 Bygglov i efterhand 

för tillbyggnad 

avseende inglasat 

uterum

Avslag 

bygglov

Nej Nej Nej, men Boverket 

har gjort ett  yttrande 

om att den är 

värdefull.

En nämnd beslutade bland annat att avslå ansökan om 

bygglov i efterhand för tillbyggnad avseende inglasat 

uterum. Tillbyggnaden, som ledde till att övervåningen och 

balkongpartiet uppfattades som indragen i förhållande till 

bottenvåningen, innebar att ett för byggnaden väsentligt 

karaktärsdrag försvunnit. Tillbyggnaden bedömdes därmed 

medföra en förvanskning av den ursprungliga byggnaden. 

Förutsättningar för att bevilja sökt bygglov saknades 

därmed. Nämnden hade därmed haft fog för att i denna del 

förelägga om rättelse.

2016-04-01 P 7494-15  2:6, 8:17 Solna Rågen 

12

Flerbostadshus 1986 Bygglov för inglasning 

av balkong

Avslag 

bygglov

Nej Riksintresse 

för kulturmiljö-

vården. 

Nej En nämnd beslutade att avslå en kvinnas ansökan om 

bygglov för inglasning av en balkong. Inglasning av en 

balkong i det aktuella läget stred mot kraven på utformning 

och varsamhet. De balkonginglasningar som hade utförts 

hade inte inneburit att karaktärsdraget i form av öppna 

balkonger under takutsprång skulle ha gått förlorat. Även 

med beaktande av det bygglov som hänvisats till och 

uppgiften att det fanns fler inglasade balkonger i 

motsvarande läge, ansågs att det funnits skäl att neka 

bygglov för den aktuella balkonginglasningen. Nämndens 

beslut att avslå bygglovsansökan skulle därmed fastställas.

2015-12-29 P 2287-15  8:13 Gotland 

Visby 

Tunnan 2

En- eller 

tvåbostadshus

1877 Bygglov för balkong 

innanför Visbys 

ringmur

Avslag 

bygglov

Ja Ja Nej En nämnd avslog en ansökan om bygglov för en balkong 

innanför Visby ringmur. Åtgärderna berörde 

byggnadsdetaljer som byggnadsordningen framhållit som 

exempel på typiska förvanskningar av äldre byggnader. 

Även om åtgärderna var begränsade förändrade de på ett 

betydande sätt byggnadens utformning och uttryck genom 

sin höga och framskjutna placering. Även om byggnaden 

tidigare hade förändrats var takfoten på det befintliga huset 

fortfarande intakt och nuvarande takkupa underordnade 

sig övriga delar av byggnaden. Det hade ingen betydelse 

att åtgärderna vidtogs mot innergård och att byggnaden 

endast i begränsad omfattning var synlig från allmän plats. 

Åtgärderna stred mot detaljplanens samt 

förvanskningsförbud vad avsåg byggnaderna jämte 

stadsbilden innanför ringmuren. Inte heller var det fråga 

om en liten avvikelse. Nämndens beslut fastställdes därmed.
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Besluts-

datum

Målnr Lagrum 

PBL         

(x kap y § 

= x:y)

Fastighets-

beteckning

Byggnadstyp Byggnads-

år

Ärende MÖ D 

utfall

Skydd i 

DP

Skydd i Ö P Skyddsvärd enligt 
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Sammanfattning av domskäl i  MÖ D                        

(citat av sammanfattningar av resp. rättsfall författade av 

Infosoc Rättsdata AB, hämtat den 20-21 april 2021)

2015-10-14 P 3853-15  8:13, 8:17 Solna 

Eldaren 8

En- eller 

tvåbostadshus

Sannolikt 

1920-tal

Bygglov för bullerredu-

cerande fönster

Avslag 

bygglov

Nej Ja, gällande ÖP 

beskrev att  

området hade 

ett  stort kultur- 

och 

trevnadsvärde 

samt att  

byggn. på 

fastigh. hade 

ett  kulturhist. 

egenvärde då 

den var 

bevarad och 

urspr. från 

byggnadstiden.

Av utdrag från 

kommunens 

kulturmiljöprogram 

anges att  det aktuella 

området generellt  har 

"byggnad med positiv 

betydelse för 

stadsbilden och/eller 

ett  visst 

kulturhistoriskt 

värde".

En nämnd hade beslutat att förelägga Trafikverket, med 

anledning av den bullrande tågverksamheten som bedrevs, 

att erbjuda berörda fastighetsägare montering av 

specialfönster för att uppnå en ljudnivå på högst 35 dB(A) 

inomhus nattetid. Trafikverket ansökte därför om bygglov 

för vissa fönster, vilket avslogs. Det konstaterades att 

fastigheten ifråga omfattades av förvanskningsförbud och 

bytet av fönster ansågs inte förenlig med 8 kap. 17 § PBL. 

Även om verksamhetsutövaren förelagts att vidta 

bullerdämpande åtgärder ansågs det inte visat att kravet på 

ljudreduktion inte kunde uppnås på annat sätt än genom 

byte till den föreslagna fönstermodellen. Förutsättningar 

ansågs därmed saknas för att bevilja bygglov för den sökta 

åtgärden.

2015-10-02 P 4499-15 2:6, 2:9, 

8:13, 9:31b

Halmstad 

Duvslaget 5

En- eller 

tvåbostadshus

1930-tal Bygglov för ny 

balkong och ny 

takaltan på bostadshus

Bifall 

bygglov

Nej Nej Byggnaden på 

fastigheten är 

upptagen i Kulturmiljö 

Hallands inventering 

över kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse 

och klassad med lägsta 

värdeklassen C. 

En nämnd beviljade bygglov för ny balkong och ny 

takaltan på befintligt bostadshus i Halmstad. Balkongen 

var visserligen relativt stor i förhållande till högsta tillåtna 

byggnadsarea på fastigheten, men med hänsyn till 

åtgärdens art samt till bebyggelsen i området i övrigt 

ansågs åtgärden utgöra en liten avvikelse. Inte heller kunde 

den anses medföra betydande olägenhet och åtgärderna 

var lämpliga med hänsyn till kulturvärdena på platsen. 

Förvanskning av byggnaden kunde inte heller anses uppstå.
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Besluts-

datum

Målnr Lagrum 

PBL         

(x kap y § 

= x:y)

Fastighets-

beteckning

Byggnadstyp Byggnads-

år

Ärende MÖ D 

utfall

Skydd i 

DP

Skydd i Ö P Skyddsvärd enligt 

annat program

Sammanfattning av domskäl i  MÖ D                        

(citat av sammanfattningar av resp. rättsfall författade av 

Infosoc Rättsdata AB, hämtat den 20-21 april 2021)

2015-06-08 P 169-15  8:17 Ystad 

Martin Södra 

14

En- eller 

tvåbostadshus

1970-talet Bygglov för 

fasadförändring som 

innebar att  spröjsade 

fönster byttes ut till 

sidohängda 

tvåluftsfönster utan 

spröjs. Bygglovet 

avsåg även nya portar 

och dörrar.

Avslag 

bygglov

Ja Riksintresse 

för kulturmiljö-

vården. Även 

byggnads-

ordning 

Ja, bevarandeprogram En nämnd avslog ansökan om bygglov för fasadändring. 

Den ansökta åtgärden innebar att nuvarande spröjsade 

fönster byttes ut till sidohängda tvåluftsfönster utan spröjs. 

Byggnaden ingick i en värdefull miljö som av 

Riksantikvarieämbetet bedömts vara av riksintresse för 

kulturmiljövården. Byggnaden var uppförd i mitten av 

1970-talet i traditionella material med spröjsade fönster i 

likhet med flertalet andra byggnader utmed gatan. 

Byggnadens karaktärsdrag kom att förändras påtagligt om 

fönster utan spröjs sattes in. Ett byte av fönster med spröjs 

till fönster utan spröjs kunde därmed inte anses innebära en 

varsam ändring av byggnaden med hänsyn till byggnadens 

karaktärsdrag. Det innebar inte heller kostnadsmässigt 

någon större skillnad att sätta in fönster med spröjs jämfört 

med att sätta in fönster utan spröjs. Det allmänna intresset 

av att hävda varsamhetskravet ansågs ha företräde 

gentemot det enskilda intresset att byta fönsterutformning.

2015-05-27 P 9298-14  2:6. 8:17 Ängelholm 

Willan 1

Flerbostadshus 1949 Bygglov om utvändig 

ändring genom att sex 

entréportar av ek 

föreslogs bytas till nya 

portar av aluminium 

med plastlamierad 

ekimitation

Bifall 

bygglov

Nej Nej Nej En nämnd beslutade att avslå en ansökan om utvändig 

ändring av flerbostadshus, genom att sex stycken befintliga 

entréportar av ek förslogs bytas till nya portar av 

aluminium med plastlaminerad ekimitation, eftersom 

åtgärden inte uppfyllde kraven på varsamhet. Byggnaden 

hade redan genomgått större förändringar såsom 

tilläggsisolering, byte av fasadkulör samt fönster- och 

balkongbyten. Det ansågs att ett byte av entréportar endast 

skulle påverka det visuella intrycket och byggnadens 

karaktär i mindre utsträckning. Detsamma gällde påverkan 

på den omgivande bebyggelsens karaktär. Det enskilda 

intresset av byte till mer ändamålsensliga entréportar fick 

därför anses väga tyngre än det allmänna intresset av att 

bevara originalportarna. Det hade därmed inte funnits skäl 

att avslå ansökan.
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Besluts-

datum

Målnr Lagrum 

PBL         

(x kap y § 

= x:y)

Fastighets-

beteckning

Byggnadstyp Byggnads-

år

Ärende MÖ D 

utfall

Skydd i 

DP

Skydd i Ö P Skyddsvärd enligt 

annat program

Sammanfattning av domskäl i  MÖ D                        

(citat av sammanfattningar av resp. rättsfall författade av 

Infosoc Rättsdata AB, hämtat den 20-21 april 2021)

2015-05-11 P 11313-

14

 2:6, 8:13 Gotland Fårö 

Dämba 1:28

Gammal 

smedja

Omkring 

1900

Rättelse 

(återställande) genom 

att åtgärda en smedjas 

exteriör (byta taket)

Rättelse-

föreläg-

gandet 

betr. taket 

hävdes, 

men 

bifölls 

gällande 

gavel-

fönster.

Nej I den 

fördjupade ÖP 

över Fårö 

pekades 

bebyggelse-

miljön i 

Dämba ut som 

värdefull. 

Omfattas även 

av riksintresse.

Smedjan var utpekad 

som särskilt  värdefull i 

Kultuminnesprogram 

för Gotland 1982

En nämnd förelade en fastighetsägare att vidta rättelse 

genom att åtgärda en smedjas exteriör. Fastighetsägaren 

hade bytt ut taket av korrugerad plåt mot ett enkupigt 

tegeltak och förelades nu att ersätta detta tak med ett 

traditionellt faltak. Det enkupiga tegeltaket ansågs dock inte 

förvanska den tidigare smedjan jämfört med om 

byggnaden hade haft kvar det korrugerade plåttaket. Det 

hade därmed inte funnits grund för att förelägga 

fastighetsägaren om rättelse av taket, varför detta 

upphävdes. Ett diagonalt fönster som hade öppnats i den 

norra gaveln hade dock förvanskat byggnaden och därför 

skulle föreläggandet i den delen stå fast.

2014-09-23 P 2767-14  8:13 Stockholm 

Kornetten 7

Flerbostadshus 1914 Bygglov för 

uppförande av 

takaltan

Avslag 

bygglov

Nej Nej Grönklassad enligt 

Stockholms 

stadsmuseums 

klassificering av 

kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse 

vilket innebär att  den 

är särskilt  värdefull. 

Ansökan om bygglov för uppförande av en takaltan på en 

fastighet avslogs. Byggnaden hade ett stort kulturhistoriskt 

värde och den föreslagna takterrassen, som var planerad 

att uppföras ovanpå redan befintlig takkupa, innebar ett 

främmande inslag för taklandskapet och byggnadens 

arkitektur. Uppförandet av föreslagen takterrass skulle 

därmed innebära en förvanskning av byggnaden enligt 8 

kap. 13 § PBL.

2014-03-19 P 4890-13  2:9, 8:13 Nacka 

Sicklaön 

353:75

En- eller 

tvåbostadshus, 

radhus

Sannolikt 

1970-tal

Bygglov påbyggnad av 

radhus (i efterhand)

Överklaga

ndet 

avslås. 

(inget 

bygglov 

alltså, 

rivningsfö

reläggande 

men inget 

vite)

Nej Ja, riksintresse 

för kulturmiljö-

vården. 

Enligt MÖD har 

området ett  exponerat 

läge och med 

karaktäristiskt 

taklandskap som följer 

landskapet. 

Kommunantikvarien 

lär ha uttalat sig om 

att taklandskapet var 

värdefullt .

En ansökan om påbyggnad av radhus avslogs. Det aktuella 

radhusområdet hade ett exponerat läge invid Stockholms 

inlopp. Ett av de främsta karaktärsdragen var det 

horisontella, och i huvudsak, flacka taklandskapet som med 

sin trappning följde landskapet. Bebyggelsen gav ett 

enhetligt intryck trots ett antal exteriöra förändringar i form 

av nya skorstenar, takfönster m.m. Påbyggnaden påverkade 

områdets helhetsverkan på ett sådant sätt att den inte var 

lämplig med hänsyn till stadsbilden eller till natur- och 

kulturvärdena. Inte heller var åtgärden förenlig med 

varsamhetskravet.


