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statsrådetoch chefenförTill
utbildningsdepartementet

denbeslut 8Genom september 1988 bemyndigaderegeringen chefen för utbild-
ningsdepartemerttet tillkalla för för-särskild utredare utreda fråganatt att omen

kulturmiljöer.vissavaltning av

stöd bemyndigandetMed departementschefen Billförordnade direktörenav
denfr.o.m. 15 sakkunnigaFransson särskild utredare. Somseptember 1988 som

fr.o.m.förordnades entledigaddag departementssekreterarenTomas Keisusamma
l februariden 1990, Christian kanslirådetfr.o.m. avdelningschefen Laine,

departementsrådet departementssekreterarenKeithnumera Bo Riddarströmsamt
Som förordnadesWijkander. Carinlänsantikvarien Bunte. Departements-expert

1988-09-21,protokoll § K 77.

sekreterareförordnadesbitr. april 1989 sakkunnigSom 1 Siv Miltonfr.o.m. den
departementsprotokoll 1989-03-23, § 43K .

förordnades 1989 avdelningsdirektörensekreterare maj StenSom fr.o.m. 8den
departementspmtokoll 66; entledigadSöderberg 1989-06-08,§ K fr.o.m. den l

1991.januari

sekreterarei januari 1990departe-utredningen den 8Som förordnadesfr.o.m.ny
Thomas departementsprotokoll 1990-02-09,§ K 8.mentssekreteraren Nordling

sakkunnig förordnades 1990departementssekreterarenfr.o.m. januariSom 31den
Klering departementsprotokoll 1990-02-07,§ 26.Ingrid K



Som förordnades fr.o.m. den 16 juli 1990 Bohlin,fil. dr. Magnusexperter
antikvarien Barbro Mellander, docenten Marie Nisser museichefcn Persamt
Ragnarsondcpartementsprotokoll 1990-07-18,§ 66.K

Utredningen Utredningen förvaltningen kultunniljöervissaantog namnet om av
U 1988:14.

Utred-Utredningen överlämnar härmed betänkandet förvalta kulturmiljöer.Att
ningsuppdraget därmedslutfört.är

Stockholm i juli 1991

Bill Fransson
Särskild utredare
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Sammanfattning

Uppdraget

utveckla formernaförförutsättningarnahuvuduppgift utredaUtredningens är attatt
herr-miljöer, främstbyggnaderochvärdefullakulturhistorisktförvaltningenför av

industriminnen.ochgårdar

olika för-behov hosdirektiven samordnaenligtbörSträvan gemensammaattvara
ochpå samverkanbyggafinna kanvaltarkategorieroch lösningar gemensamtsom

huvudalter-Somkulturarvet.byggdadetfrån dem förvaltaransvarstagande ettsom
särskildför skapaförutsättningarnasamverkanslösningarbörsådana attnativ för en

kulturmiljöförvaltning studeras.förstiftelse

tilltillgänglighetenallmännadenfrågoruppmärksamhetskallSärskild ägnas om
i turistsammanhang,utnyttjandederasförutsättningarnaförkulturmiljöema liksom

utbud förförbättratturistnäringbåde svenskskall stärka ettmåletdär genomattvara
tillföra byggnadsvårdenochbesökare att resurser.

det finnsuppmärksammasbörstiftelseövervägandenarörandemedämsides omJ en
värdefulla byggnaderochvårdenmindre föreffekterellerhinder avgynnsamma

och beskattningfastighetstaxeringförhänförastill reglerkan gällandemiljöer som
kulturhistorisktprivata ägarnadeDessa frågorarvsregler. rör närmast avsamt

miljöer.värdefulla

herrgårdarochslottPrivatägda

för deförhållandenaundersökapåhar i hög grad inriktatsUtredningsarbetet att
ekonomiskavill-deutrönasyfteherrgårdarna ioch slotten, bl.a.ägda att omprivat

kultur-meddenöverensstämmelserimligförvaltningprivata står idennaförkoren
Utgångspunkten hardessaägare.bevarandeinsats utförsviktigapolitiskt avsom

nämligenutgår från,kultunniljövården attprincip den svenskavarit denhärvid som
ochbrukareochpåvilar ägarekulturminnengrundläggande för landetsansvaretdet

iinsatser.Somoch angesresultatennås deras egnade bästa engagemanggenomatt
handi förstastrategiförnaturligi detta statenattdet sammanhangdirektiven är en



efter skapagodaförutsättningaroch klimat för dettasträva att ett gynnsamt engage-
mang.

betänkandetkonstateras uppgiften driva herrgårdamaI och slotten be-äratt att en
tydligt svårare uppgift i dag de skapades. förklaring till dettaEn denän när är
långtgåenderationaliseringeninom jortl- och skogsbruket inneburitbl.a. detattsom

egendomamaidag finns få anställda på kan delta i med drift ocharbetetsom
underhåll herrgårdsmiljöema.En faktor uppgiftenspelar in och görannanav som
svårarei dag tidigare kunnandet gamla tiders materialbyggmetoder,än är att om

ofta förbegränsatoch otillräckligt bevarandeuppgiften klarasskallär att avosv.
Även tillgångenpåtillfredsställande material problemolika slagsätt. utgör ettett av

kulturhistoriskt värdefulli förvaltning bebyggelse.dagens av

inventering iUtredningen har inte gjort någon vilket värdefulla herr-skick våraav
gårds- slottsmiljöer befinner sig i dag. I betänkandet det finnsoch ocksånoteras att

kulturmiljövården ikunskapsbrister inom bl.a. mycket tilldetta avseende,stora
systematiskainventeringarinte genomförs.följd bedömashurDärför kan inteattav
renoveringsbehoven Material har dock källor,omfattande inhämtatsfrån olikaär.

till Den bild dessaenkät länsstyrelserna.bl.a. förmedlasen genomgenom som
frågan bevarandetolika källor det gäller herrgårdsmiljöemanär är samman-om av

itotalahcrrgårdsmiljön dagfattningsvis den starkthotad. gäller:är Hotenatt

odlingslandskapet,traditionelladet
ekonomibyggnader,överloppsbyggnader,äldre

trädgården,parkenoch
herrgårdsmiljön.centraladen

faktorer, karaktär.i mångaolikasitt de flesta ekonomiskDessahot har ursprung av
förändringar skattepolitik.effekter i jordbrukspolitikViktiga faktorer är ocht.ex.av

odlings-för effekternautbredd den livsmedelspolitikenDet finns oro av nyaen
landskapet.

genomgåendepolitikområdet framhålls hotetDen faktor inom främstadetsom som
herrgårdsmiljöemade privata den beskattningenbevarandet förändringärmot av av

jordbruksfastighet skatte-på delprivatbostad är reformeringensom en avav av
Tidigare sådanabostäder vilket inne-betraktades del rörelsen,systemet. somen av

Ägarenunderhåll kunde brukarenför drift och drasbar kostnader där.att av



bostadsförrnån. beskattningenbrytsvärdet I denbeskattadesi förstället av nya
beskattas innebäroch andrabostäder.Dettaprivatbostaden rörelsenfrån attsomut

underhållskostnadema herrgårdsmiljöemaskall betalasforomfattandede drift- och
ntedel.inkomstbeskattademed

på denna anförsför förslaget.Detändring punkt.Två skäll betänkandetföreslåsen
fel betrakta huvudbyggnaderherrgårdamasdet enligt utredaren ärär attattena

haft, och harägarebrukare.Herrgården traditionelltharförenbart privatbostadsom
ekonomiskaverk-denna,inomroll för denvidare änfortfarande, mycket ramenen

kommerför. Det detandraskäletherrgården ärsamhet utgör att tecentrum attsom
kost-orimligt,utgångspunkteromöjligt, eller i fallsig från ekonomiska vart om

med inkomst-kulturmiljövården bestridasdel skallviktiganadernaför denna av
privata inkomst-helt till frågabeskattade således göras ägarensmedel och en om

och alltsåfrikoppladefrån rörelsen.och förmögenhetsforhållanden

inom jordbruks-värdefulla huvudbyggnaderkulturhistorisktDärför föreslås att
medföradärmednäringsfastigheterochfastigheter betraktasskallframgent som
betraktaunderhållskostnader.Vaddrift- och äravdragsrätt föri rörelsen attsom

kultur-primärt utpekatsknytastill vadkulturhistoriskt värdefullt bör somsomsom
bygglagen,ellerochhistoriskt medstöd plan-kommunernavärdefulltsärskilt avav

stöd kulturminneslagen.byggnadsminnesförklaratmedvad är avsom

problemtill detskatteområdetknyterDet påframläggsandraförslag storaansom
sambandmedgåvoskattiföreslåsdär ocharvsskiftena Ettutgör. systemsom arvs-

tillomvandlasegendomarfårbyggnadsminnesförklaradegenerationsskiften för
underhållsfonder egendomen.tillknutna

förarvsskiftenai sig harbetänkandetI negativaeffektmycketunderstryksden som
leder tillegendornamavården uppdelningeftersomdennaherrgårdsmiljöema, avav
ambitiösförförutsättningunderlagekonomiskadet ärurholkning enensomaven

föruppgiften inomblirsida. I själva verketfrån de privata ägamas attvård ramen
nuvarandemedomöjligherrgårdarnaslotten ochvårda och bevaraägandeprivat

ochgenerationarvingefinnsså detarvsskiftesbestämmelser än omsnart permer en
generation förmeramöjligheter inomgodafinns mycketsamtidigtintedet att en

arvssldftena.löserhurpraktikengäller iförmögenheter.Detta oavsett man



in egendomeni någonlåsaproblematikärattdennakommaruntendasättetDet att
delnings-skingringstendenserna,eller imotståkanjuridiskform somperson,av

brametodingen görafinnsIdag attarvsrätten.uppgivandefrivilligtpraktiken avett
för hållaarvsrättenavkall att egen-beredskapattfinnsdet gedetta enomens

bevarande.långsiktigtmöjliggöraochsamlad ettdomen

familj eller släktdenformöjligheter somskalldet öppnasföreslåsskäldessaAv att
syfte bevaradenärstiftelsesärskild atttill varsegendomenöverföraönskar enså att

herrgårdsuiiljön.värdefullakulturhistoriskt

motprestationåstadkommasutanintekan enäganderättenuppgivandesådantEtt av
skatteförmåner.företrädesvisuppnås genomdennaochsidaallmännasfrån det

till-speciella fall,mycketi ettän somkulturmiljövård,inte annatbetraktasIdag
därmedallmännyttig ochbetraktadbliskallstiftelse somförsyfteräckligt att en

Ut-allmännyttiga stiftelser har.skatteförmånerdeåtnjutandei somkomma av
sådantinförasskallkulturmiljövård ettkvalificerad somdärförföreslårredaren att

stiftelsebildningsådanTillstiftelse.allmännyttig enställningsyfte somsom ger
familjenssläktenssäkrarupplåtelseavtallångsiktigtkopplas somkunnaskall ett

förvalt-kan handhaarvingarfinnsdetså länge somegendomenbrukningsrätt av
ningen.

herrgårdsmiljönoch bevaravårdasyftetsjälvfalletför detta attförutsättning är attEn
skallverkligendettasyfte. Fördominerande attverksamhetensverkligen är

kontroll.ochinsynoffentligforformerkrävsupprätthållas

kulturhistorisktdeförbehållasslag bördettastiftelserskapaMöjligheterna avatt
Stiftelsebildningarbyggnadsminnesforklarade.dedvs.miljöerna,värdefullamest

kulturhistorisktdenbaraintetörs,till stiftelsentillåtasendastbördetta slag omav
företrädesvis markegen-ñmiögenhetsvärdensådanaocksåmiljön,värdefulla utan

säkrat.underhållkanframtidadom ansesatt

Industriminrten

industri-ochherrgårdsmiljöernamellanskillnaderbetydandeföreliggerDet
sådanainågorlunda homogenHerrgårdsmiljöerna utgör grupp av-miljöerna. en

Industrimiljöema ärägarförhållandenanvändningsområden, m.m.seendensom



heterogenadäremot mycket i dessaoch andraavseenden. dessaAv skäl olik-är
heterna i problemställningar mycket uttalade det gäller industriminnesvårdennär

dendel kulturmiljövården herrgårdsmiljöematillhör. Det har därföriavresp. som
komplicerathög grad arbetet inom och utredning bådeherr-att en samma rymma

gårdsrrtiljöemasoch industriminnesvårdensproblem. l praktiken har dettainneburit
någonfullständig genomlysning indusuiminnesvårdenoch dessproblem inteatt av

komma till ståndkunnat inom utredningens De grundläggande kunskaps-ram.
ocksåbristerna särskiltär i fråga industrirninnen.Likväl finner utredarenstora om

industriminnesvårdenframstår denkanske brännandehanteringsfråganatt mestsom
kulturhistoriskainom den byggnadsvården,både det gällernär urvalet bevaran-av

och derasdeobjekt säkerställande detoch det gäller ekonomiskastödettill derasnär
upprustning och fortsatta vård industriminne. Utredaren uttrycker sinsom som

uppfattning industriminnesvårdensbestämda problem har sådanbådebreddochatt
djup de kräver särskild föreslårutredning. Utredaren sådanutredningatt en att en
tillsätts.

understrykerUtredaren industriminnesvårdens helt dominerande problematt är
ekonomiskapåbristen sigskiljer inte industriminnesvårdenHärvidlagresurser.
kultunniljövåd.från övrig Skillnaden i beloppensligger storlek.snarast

och kvalitativtambitiösEn högtståendeindustriminnesvårdmedaktivt sökandeefter
användningkräverframtida drift ochinte för underhållbara ocksåförutanresurser

väsentligt högreskapa tillgänglighet denbredaallmänheten,förför levan-att en att
degöra.

industriminnesvårdens antaletobjektEtt vidare helatidensärdrag ökar iochär attav
snabbtakt- i princip svenskttämligen i näringslivtakt omstrukturerassomsamma

förändras. I mångafall handlar processindustrioch där insatserbådedet tungom
bevarandeoch levandegörandeför resurskrävande.blir särskilt

innebärdetta industriminnesvånlenii flertalet betydandegradfallSammantaget att
sin finansiering stöd, ideella insatserfinna ochmåste offentligt genomgenom

ökat sida, det ifrån utsträckningnäringslivetsett storengagemang senaregenom
föreliggerdet motiv för berört näringslivomedelbara kommersiella iatt ettutan

sådantengagemang.
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offentligadetuppgifter omfattningenutredningensingår inte i prövaDet att av
ochutredningsarbetetkulturmiljövården. dennabakgrundhar över-Motstödettill

till deindustriminnesvården och begränsatskoncentreratsbeträffandevägandena
ochindustriminnesvårdenkopplingar mellandet finns direktafrågeställningar där

utredningenbehandlar.frågeställningarandrade som

industriminnena. Enförvaltningenjust formerna förfrågor gällerdessaEn avav
direktfinnskulturmiljövården stiftelsen.Härliksom i övrigt inomvanlig form är en
herr-industriminnesvärdenoch vad tidigaredra mellanparallell sagtsomatt som
ochvårdenmöjligheter skapastiftelser förforArgumentengårdsntiljöema. att attge

syftetkulturmiljövårdandeobjekt, det kvalificeradeenskilda därbevarandetav
allmännyttigsådanstiftelse ställningtillräckligt förborde att somge envaraanses

förtillämpliga för industriminnenskattefördelar, likamed dessstiftelse är som
skallindustriminnesvårdensålunda förföreslårherrgårdsmiljöer.Utredaren ävenatt

allmännyttigastiftelser kan få ställningobjektsanknutnabildaskunna som som
stiftelser.

ochnäringslivetrimliga i och nödvändighetenunderstryker detUtredaren attav
skalldettasig djuparei industriminnesvården.Förorganisationerdess attengagerar

medgesgenerellterforderlig omfattning föreslåsockså företagbli möjligt eller att
kvalificeradallmännyttiga stiftelser bedriversina bidrag tillföravdragsrätt som

industriminnesvård.

beståndetofantligt ägdaDet

värde-kulturhistorisktdet offentligt ägdabeståndetbetänkandetkonstaterasI att av
relativt till-beståndetdel det totala där kunskapslägetden ärfull bebyggelseär av

offentligtstatliga detvarje fall såvitt gäller det beståndet.Genomifredsställande, att
bebyggelse bestårkulturhistoriskt värdefull i hög gradbeståndet nytto-ägda avav

samfärdselverksamhetenför förvaltning, utbildning,offentligai denbyggnader
sådei verksamhet underhålletfortfarande används denna ocksåäretc. avsom

tillfredsställande.byggnadernai allmänhetutnyttjadesätt

beståroffentligt väsent-förvaltningen detta beståndproblemet i ägdaDet största av
svårkulturhistoriskt miljöer ärvårdaoch bevara värdefullauppgiftenligen i attatt

snabbarefor offentlig förvaltning alltfårmodernainfoga i de styrsystematt somnu
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konfliktlätt till bevarandeuppgiftenhamnariutbredning. lederDessa attstyrsystem
förvaltningskommunal huvudsakligauppdrag.Dennamed myndighetselleren en

hittills inte tillräckligtutredaren uppmärksammatskonflikter harenligttyp av

detbetänkandetden förberedsSom i förändring närhärpåexempel nämns som
innebär myndigheternalokalförsörjningen. Denna de statligagäller den statliga att

byggnads-verksamheten. vändasig tillskall Man kanbli lokalhållare för denegna
fore-eftersom fastighetsbeståndetdet statligt ägdastyrelsen efterträdare,eller dess

inte det. Denaktiebolag, behöverslås flera göraöverföras ellertill ett men man
fastig-andrainstitutionen skall medstatliga alltså konkurrerafastighetsförvaltande

lokalanvändarefri statligapå marknaddär ocksåhetsförvaltare lika villkor en
särskiltdet inte finns för någottillhör köparna. innebärDetta att utrymme ansvars-

medfördettavärdefulla byggnader miljöerochtagande för kulturhistoriskt om
intekostnader fastighetsförvaltare behöverbära.andrasom

generelltfrihetTill enskilda myndighetenskall hadetta kommer den attrentstoratt
verksamhetenRegeringen intevälja sina produktionsresurser. attstyr angegenom

mål för verksam-vilka användas, sätterskall utan att uppgenom manresursersom
ramanslagochheten, får disponerasfastställer totalavilka genomresurser som

myndig-enskildainnebär det inte heller för dendärefter resultaten.Dettamäter att
förkostnaderheten mål och kravuppställdaförenligt med attär accepteraextraatt

miljö.bedriva kulturhistoriskt värdefullverksamheteni en

särskildakräver dåmedför lösasförändringar kanDen problem dessa mentyp av
kulturhistorisktansvarstagandetför deförhänsynstagandenoch attarrangemang

sådanagäller dettaupprätthållas. synnerhetlskall kunnavärdefulla miljöerna
sådanaunderhålldrift och ärbyggnader kostnadernaförmiljöer däreller attt.ex.

dockunderstryksbetänkandetmarknad.objekten fri linte gångbara attär en
värdefulla be-kulturhistorisktoffentligt ägdadetta del detbara gäller för en av

marknad.hävdasig påståndet. torde väl kunnadettaHuvuddelen enav

offentligt ägdadetdet gällerspeciellt uppdragnågotUtredningen har inte haft när
problembehovochdet finnsfråganbeståndet vad gällerän gemensammaannat om

samverkan.och iockså kan lösasförvaltarkategorierolikahos gemensamtsom
förutsättningarnaangåendeövervägandenamedfråga behandlastillsammansDenna

kulturmiljöforvaltning.förnationell stiftelseför bildaatt en
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kulrunniljöförvaltningförNationell stiftelse

kartläggning vilkagöradirektiven ärhuvuduppgift enligt att en avUtredningens
former för förvalt-finnsförvaltarkategorierav-att nyaolikafinns inombehovsom

och miljöer. Strävanbyggnadervärdefullakulturhistoriskthanteringning och av
och finnaolika intressentemadehosbehovsamordnaskall gemensammaattvara

ansvarstagandefrån demochsamverkan gemensamtbyggapålösningar kansom
huvudaltemativ för sådanaSomkulturarvet.det byggda sam-förvaltar ettsom

för skapaförutsättningarna sär-studera attutredningenverkanslösningarskall en
kulturmiljöförvaltning.stiftelseförskild

det, objektivttvekannågonråderinte attbedömningen detUtredaren omgör att
förvaltare därolikadehosbehovfinns antal typernabetraktat, avett gemensamma

frånBetraktat dettaarbetssättet.effektivasamverkanslösningar det mestvore
kulturrniljöförvaltning.förstiftelsesärskildalltså behovperspektiv finns ett av en

förutsättningar för bildatillräckligadärmedfinnsinnebärdock inte det attDetta att
sådanstiftelse.en

för kultur-miljöfor-stiftelsenationelltillskapandetförtjänsten medDen stora av en
just harinstitution det över-då fårvaltning ligger enligt utredareni somatt enman

miljöer efter-byggnaderoch åtvärdefullakulturhistorisktsyftet bevaragripande att
institutionNågon sådanförvaltning.bl.a. ägandeochvärlden eget egengenom

myndigheterna inomNaturligtvis harinte idag lokalt plan.existerar änannat ett
arbetsuppgifter bevara kultur-syften ochkultumriljövården också bland sina att

måstedock nalkasdessaMyndighetermiljöer.värdefulla byggnaderochhistoriskt
ochsjälv kaninstitution ägareuppgifter från andrautgångspunkterän varasomen

Förvaltare.

bredkompetensbyggaförvaltare kanligger värdeiDet egenuppenett att somen
och också kankulturmiljöergällande justbyggnadsvårdsfrågori konkreta som

också sannoliktDettill ärandraspridaden kunskapenoch kompetensen ägare. att
kulturmiljöer.användningförägareförvaltarekan finnasådan vägar avnyaen

iNational Trustlikhet medstiftelse, ieventuell nationellutgår frånUtredaren att en
ekonomisk förvalt-förorganisation harskallEngland, en egenansvarsomvaraen

särskiltDet liggerdriftbidrag.förlita sig löpandeoch inte skall behövaning ett
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samtidigti förvaltare förvaltningenvärde ha meddessavillkor föratt men somen
särskilt värde ihuvuduppgift ligger ocksåbevarakulturmiljöer. Dethar ettattsom

visarfråga förebilden National Trustdet icke-offentlig Studietaktör.äratt om en av
hellerorganisationeninte denställning denhar och intetydligt skulle haåtnjutitatt

förutsättningenvilket bl.a. varitförtroendeden har hosprivatadet egendomsägare,
mottagit, organisationen haftomfattande donationerför de National Trust om

drift-institution. förlita sig till löpandestatlig kankaraktär En förvaltare somav
fram nytänkande det gällerfrån skulle heller tvingabidrag inte behöva närettstaten

finansiella lösningar.användning det förvaltade eller frågabeståndett.ex. av om

förSammanfattningsvis behovfinns ochutredaren det utrymmeett ettanser att av
stiftelseförnationell kulturmiljöförvalming som:en

och miljöer,D förvaltar bestånd värdefulla byggnaderkulturhistorisktett eget av
miljöerförvaltar värdefulla byggnaderochD på entreprenad kulturhistoriskt

andra,ägsavsom
återanvändningför levandegöra förvaltarD verkar bestånddetatt genomman

miljöerna tillgängliga ochochde byggnadernaoch förvaltadegöraattgenom
och erfarenheterinomattraktiva för spridakunskapbesökareoch på olika sätt

områdetilldetta andraförvaltare intressenter,och
förvaltningen dennabred gällerD kompetensbygger detnär typav avupp en

För-eller ställerden till andramiljöer och på olika kunskapspriderdennasätt
förfogande,valtares

inomverksamhet sitt kompetens-understödjerlokalt förankradD och regionalt
juridiska, ekonomiska ochiområde idégivning rådgivningoch t.ex.genom

medstiftare,in ochorganisatoriskafrågor själv partnersomsamt attgenom
kulturmiljövården.inomñnansieringsfrågoraktivt och praktisktD arbetar med

uppgifter denbildas.industriminnen stiftelsensFörvaltning bör ingå i omav

möjligtför det skallfömtsiittningama föreliggagällerdet måste attNär att varasom
förutgångspunktutredareninstitution det beskrivna slagetskapa att enanseraven

självständig institutionstiftelsen, National Trust, ärbör liksomarbetet att envara
såledesförvaltningen ochekonomiskafullständigt för denmed somansvar egna
kräver,sådantarbetssättEttfortlöpandeberoende fråndriftanslaginte är staten.av

avkastningenväsentligen leverNational Trusts fall,i organisationenliksom att
kulturhistorisktfastigheter deförmögenhet, beståsin då kan avegen somav -
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värdefulla byggnaderna andra andraförmögenhetsvärdensåsomäven samtmen -
jord- och skogsbruksmark, mark, värdepapper Organisationenbör inteannan m.m.

på sig, gåva, eller på förvaltningsuppgiftersätt,ta testamente annatgenom vars
långsiktigafinansiering inte är

Detta kräver, stiftelseskall kunna spelanågon överskådligpåtaglig roll inomom en
framtid, två förutsättningarmåste för handen: ordentligtden behöver fåatt ettvara
startkapital och den behöver tämligen omgåendefå kultur-beståndöverta ett av
historiskt värdefulla byggnaderoch miljöer tillräckligt skallförär stort attsom man
kunnabörja bygga kompetentoch väl fungerandeförvaltningsorganisation.uppen

Enligt meningutredarens finns det knappast någon kanän staten varaannan som
beredd medbidra startkapital. Det knappasthellerär någon änatt ett statenannan

inledningsvis skulle kunna beredd överföra kulturhistorisktägandetattsom vara av
värdefullabyggnaderoch miljöer till oberoendestiftelse, med undantagmöjligenen
för någoneller någraandraoffentliga Behoven förutsätt-ägare. skapavissaattav
ningar tör kunna bilda stiftelse kan dock enligt utredaren kopplasatt en samman

problemmed de kan uppståvid de Förändringar i frågaskall vidtassom omsom
den statliga lokalförsörjningen och hur behovhelst kommer skapaettattsom som

förspeciellalösningar vissakulturhistoriskt värdefulla miljöer.ochbyggnaderav

I betänkandetframläggs inget direkt förslag stiftelseinrättandet nationellom av en
för kulturmiljöförvaltning. Enligt utredaren måste förstriksdagregering och ta
principiell ställning i frågan beredd förförutsättningarär skapadestaten attom
bildandet stiftelse angivits. Om beredd börär detta sär-göraenav som attman en
skild organisationskommitté tillsättas för praktiskt bildandetförberedaatt av en
stiftelse.

Tillgänglighet m.m.

tillgänglighetsprincip,En innebärande förtillgänglighetensträvan ökaatten
allmänheten, enligtbör utredarenalltid tillämpas då formoffentligt stöd i någon ges
till vården kulturmiljöer; antingendetta bidrag.stöd ellerskatteförmånerav gessom
Några regler för dettagenerella kandock inte uppställas.
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tillgänglighet måsteFörutsättningarna varierar fran till fall. Hänsynför allmän fall
sårbarhet, rimliga avskildhet, de kost-till den miljöns ägarens krav påenskildatas

bred tillgänglighet städning, förslitningnader med i fomrförenadeär ensom av
få täckning fåfor sådanakostnaderochliksom möjligheternatill att t.0.m.m.m.,

visningsverksarnhet0.d.nettointäkterfrån

tillämpastillgänglighetsprincipenskall i det enskildafallet måstebestämmasHur av
måstebidraget skatteförmånen.Dettaden offentliga beslutar ellerinstans omsom

efter stödet.ske meddiskussioner mottagarenav

inombevaradekulturmiljöer viktiga besöksmålI betänkandet välframhålls utgöratt
vikt för bådebevaraochturistnäringen svenskturistnäringoch det är stor attatt av

förbättra kulturhistoriska sevärdheter. också finnasDet börutbudet ett stortav
sådanvidareutvecklaför i Sverige verksamhetutrymme att



i
i
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l Uppdraget

11 Direktiven.

direktiven till utredningenI anförs följande:i huvudsak

Bakgrund

riksdagsmotionen l98586:l796l Ahrlandav Karin och Jan-Erik Wikström, fp
föreslogs utredningborde vidgademöjligheter stödjabevarandetgörasatt en attom

kulturhistoriskt värdefulla byggnaderoch miljöer. Motionärernaåsyftadefrämstav
herrgårdaroch liknande ggnadskomplexi privat Motionärernaåberopadedeägo.

tidigareförslag förts fram byggnadsvårdsutredningeni betänkandetSOUsom av
1979: Kulturhistorisk17 bebyggelse vårdaoch frdeikommissnämndenvärd iatt-skrivelse till regeringenden 27 1980och ansågaugusti sådanutredningen att en
främst borde arbetamed den Nationalsärskilda stiftelsen, The Trust, finns isom
Storbritannien, förebild.som

l98586:8Riksdagen KrU 19-20, tillstyrkterskr. 47 motionen med det till-s.
lägget bordeöversynen vidare omfattning den föreslagitsi motio-änatt gesen som

frågan bevarandeAven industriminnenbordesålundauppmärksammas.omnen. av

Utgångspunkterför utredningen

samhälleligaOlika förändringar blir allt svårare på tillfreds-medför det att ettatt
förvalta,ställande dvs. vårdaolikasätt och kulturmiljöer.använda,bevara typer av

bl.a. herrgårdarDet gäller ocksåoch industriminnen andra byggnadertypermen av
förvaltningssammanhangi olika offentligaeller där det kan svårtenskilda vara--nyttjandeformerfinna ekonomiskå basför bevarandetsidanatt som geren menena

andrasidanå den går förena tillvaratagandet kulturvärden.medattsom av

och industriminnenHerrgårdar exempel komplexaofta också kulturmiljöerär
frågor olika kandär bevarande.I herrgårdsmiljöknutna kan värdettillanav vara en

i såvälfinnas mangårdsbyggnaden tillhörande inventarier, parkanlägg-med it.ex.
i övrig bebyggelsening, kulturlandskapet.och omgivandei detsom

herrgårdar och industriminnenLandets betydelsefulla delar detrepresenterar av
kulturarvet ochsvenska kulturella identitet. Det kanviktiga också landetsär för

också finnas betydande allmänheten och fråndärför från påefterfrågan ortenen
svenska utländska regionersåväl del dessavärden. I vissabesökaresom att ta av

anläggningar kärna kring vilken bygdenkan industriminnen denärsom nu vara
och utvecklats.fram finns ofta i frågan be-vuxit Ett starkt lokalt omengagemang

vård.och Det kan utnyttja devarande många godaförutsättningarfinnasgånger att
tillgångarnakulturhistoriska för turismen.t.ex.

kulturmiljövårdensvenska grundläggande for landetsdetDen utgår från ansvaretatt
vilarkulturminnen bästaresultatennåsde derasägareoch ochbrukare att genom

och naturliginsatser. strategi i första handdetFör är attengagemang egna staten en
skapa klimat för dettaefter goda förutsättningar ochsträva att ett gynnsamt enga-

gemang.
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fastig-kategorierför olikai förvaltningen kanFlera problem avgemensammavara
förutgångspunkteller enskilda.Endet kommunerhetsägare är staten,oavsettom- ka-mellan dessaförutsättningarnaför samverkandärför studerautredning är atten byggnaderochKulturhistoriskt värdefullakulturmiljöer.förvaltningentegorieri av

för bygg-komma tillmåstekunnaocksåvärdenmiljöer attnyttarepresenterar som
frågameningen byggnadsvårdendenskall effektiv. I ärnadsvården omenvara

ochstödfunktioner till offentligaförvaltningochför ägandestruktur samt en-om
skilda förvaltare.

kulturhistorisktstatligt stöd till bevarandeutgångspunkter i dagMed dessa avges
riksamikvarieämbe-till byggnadsvårdviabl.a. bidragvärdefull bebyggelse genom

för bostadsfinansicringssystemetlåneförmåner inomsärskildatet, ramengenom
lagskyddetfrågamotiveradevårdarbeten.Isysselsättningspolitiskt omsamtgenom propsamlad lag kulturminnenbeslutatriksdagen nyligenhar om en om

l987:l0 har390. Genom plan- och bygglagen198788: 104, 21, rskr.KrU
fysiskai denför hävdakulturvärdenoch förutsättningarkommunernas attansvar

uttryck.planeringenfått tydligtett

lång-måste på sigocheller kommunvisat sigvissa fall har detI ettta meraatt stat
säker-huvudman stiftelse förförellersiktigt såsomägare attt.ex. som enansvar in-Från härvärdefulla miljöer. år kan nämnassärskiltställa bevarandet senareav exempelLeufsta UpplandSödermanlandoch bruk iiför Nynäs slott somsatserna

på detta.

ansvarstagandeisärskiltoffentligtframstått angelägetfall hardetI dessa att ettsom angivnadelokal och regional förankring. Ibibehållenfall sker medenskilda en förnödvändigaoch varitsamverkanmellan kommunlösningariexemplenhar stat
offentligtvarit fråga särskiltdet härnå långsiktighet. Aven ansvars-ettatt omom deviktigt det ärLeufsta och Nynäsemellertid hurexemplenfråntagandevisar att

lik-ärbyggnadsvårdensamarbetareftersom problemeninomolika intressentema

Uppdraget

i dessai riksdagens skrivelse vadutgångspunktbör, medUtredaren samt som
herrgårdar ochförvaltning kulturmiljöer,anförts främstdirektiv i övrigt avom

dessaför förförutsättningarna utveckla formernautredaindustriminnen, att upp-
gifter.

för-olikavilkakartläggning behov finns inomfrånutgåArbetet bör av somen
finnaorganisationer, och kommunerenskilda,valtarkategorier stat att nyaav-- ochbyggnaderkulturhistorisktoch hantering värdefullaförvaltningformer för av

miljöer.

kulturmiljö-lämnaförslag detavseendeha frihet helai dettaUtredarenbör överatt
dehosbehovsamordnabörtältet,vårdande strävan attvara gemensammamen

ochkan bygga samverkanfinna lösningar påocholika intressentema gemen-som
förvaltar det byggdakulturarvet.ansvarstagandefrån demsamt som

enlighetisamverkanslösningarsådana utredarenhuvudaltemativ för börSom ett stiftelsesärskildförutsättningarnaföruttalandestudera skapamedriksdagens att en
kulturmiljötörvaltning.för
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förslag utgå frånEtt stiftelse bör bedömningar sådanstiftelsesådan om enom en
skulle kultunniljövårdandekunna förvaltningsuppgifter effektivtskötavissa änmer
befintliga förvaltningsorganisationer det gäller insatserför levande-när vård och
görande övervägandenbör omfatta insatser i frågakulturvärden. Dessa ocksåav

enskildaservicetill fastighetsägare uppgifteri arbetetrådgivning och ocht.ex.om
med fastighetsägareförmedla mellan ochanvändare.kontakterattl

ekonomiskt utredarenstuderaförutsättningarna kanaliserai förstal avseendebör att
hand finns ibefintliga i dag läggs ned på och kultur-ekonomiska resurser, som

effektivarehistoriskt byggnader, till förvaltningsfomrer. Likaså börvärdefulla ut-
redaren bygga i form stiftelse-studeramöjligheterna att t.ex.upp enresurser, av
anknuten eller intressentbidrag.fond, donationergenom

förändringar kulturhistorisktden i huvudmannaskapetförl mån förslageninnebär
förslagen devärdefulla bör åtföljas beräkningarbyggnaderi ägostatens sam-avav

byggnader.ladekostnader för dessai dagharstaten

tillSärskild frågor tillgänglighetenden allmännauppmärksamhetbör ägnas om
turistsammanhang.kultunniljöema förutsättningarnaför derasutnyttjandeiliksom

utbud förMålet svenskturistnäring förbättratbör här stärkabåde ettatt genomvara
besökare byggnadsvårdenoch tillföraatt resurser.

stiftelse uppmärksammaJämsides rörande bör utredarenövervägandenamed omen
värdefulla bygg-det finns effekter för vårdenhinder mindreeller gynnsamma av

fastighetstaxeringochtill gällandenader hänföras regleroch miljöer kan omsom
påtalabör i i första handbeskattning Utredaren detta avseendearvsregler.samt

specifik betydelseföroch tydligareeventuella förenklade bestämmelserbehov avav fråntillämpningsföreskrifterbevarandefrågor allmännaråd ochbehovet an-samt av
riksskatteverket ochanlitasvariga Utredaren kan i detta avseendemyndigheter.

avseende.iriksantikvarieämbetet få underlagför sinabedömningar dettaför att

förslagenUtredaren samrådameddemyndigheter kan berörasskall i arbetet som av
förslagenliksom och landsting.Iden månföreträdareför kommunermed ger upp-

uppgifter ochhov mellan olika myndigheterstill frågor gränsdragning ansvars-om
områdenbör dettabelysas.

1 2 Utredningsarbetet.

1989.Utredningsarbetet iinleddes mars

sakkunnigaochtillkallademeddeutredarenUnder utredningstidenhar sammanträtt
tillfällen.vid tjugotalexperten ett

utred-försearbetat försärskildUnder period harkortare attexpertgruppenen
industriminnesvården.det gällerningenmed underlagnär

för studeraSkåneDanmark ochgenomfört studieresatillUtredningen har atten
förvaltningen. Enlösningarorganisatoriskaförvaltningsproblem och olikaolika av
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studeraverksamhetenför närmareStorbritannien attföretagits tillharstudieresa
Heritage.EnglishochNationalTrustinom

också genomförts.har OftastgodsägareprivatamedsammanträffandenantalEtt
på godsen.studiebesökkoppladetill

studeratindustriminnes-särskiltutredningenVärmland harstudieresatillUnderen
vården.

kommuner, Kommun-myndigheter,statligamedtagitsantalkontakterharEtt stort
företrädaresammanträffandenmed förm.fl. Fleralandstingsförbundet,förbundet,

Även Riksförbundet för hembygds-medförevarit.JordägareförbundharSveriges
vidare kontakterharutredningsarbetet upprätt-diskussionerförts. Underharvård

projekt inom kultumriljö-lokalaochregionalaför olikahållits med företrädare
vården.
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Övergripande problembeskrivning2

Inledning2.1

förutsätt-direktiv huvuduppgift utredaUtredningens utredningens är attattanger
bevaran-för utveckla formerna förvaltningen dvs. användningen,förningarna att

herr-kulturhistoriskt byggnaderoch miljöer, främstvården värdefulladet och av
industriminnen.ochgårdar

skall undersökadelsi utredningsarbetet utredningenhar tolkats såDetta att om
förutsättningar miljöer rimliga, delsför förvaltningen dessadagens är omav

för förvaltningen eller andra förbättras.Detformerna kan effektiviseras sätt an-
stödetinte exempelvis statligadäremot på detkommer utredningen bedömaatt om

byggnadsvårdsm-byggnadsvård tillräckligt genomföra fullständigtill är eller att en
redning.

utredningsuppdragetbehandling ligger bakomriksdagens denVid motionav som
och slottenhuvudintresset herrgårdamariktades de privatägda även ut-mot om

bl.a. ocksåbredareinriktning ochbetonade utredningsarbete fåskottet bordeatt en
sedermerabevarande direktiven har ävenfrågan industriminnen. linkludera om av

miljöer ivärdefulla byggnader ochförvaltningen kulturhistorisktfrågan om av
inkluderats.offentlig ägo

förhållan-på undersökaUtredningsarbetethar följaktligen grad inriktatsi hög att
debl.a. i syfteprivat ägdaför de herrgårdarna och slotten, utrönadena att om

rimlig överensstämmelsestår ivillkoren för förvaltningekonomiska dennaprivata
Utgångs-utförskulturpolitiskt ägarna.viktiga bevarandeinsatsmed den som av

kulturmiljövården utgår från,härvid svenskavarit denhar princip denpunkten som
ochvilarkulturminnen ägaredet grundläggande landetsförnämligenatt ansvaret

insatser.ochde bästaoch derasresultatenbrukare nås egnaatt engagemanggenom
iförnaturlig strategii direktiven det i sammanhangär detta statenattSom enanges

klimat förefter ochförutsättningarhand skapasträva godaförsta ett gynnsamtatt
dettaengagemang.

förvalt-hurfrågandock de berörts,har även övriga frågornaarbetet t.ex.I om
imiljöernabyggnadernaochvärdefullaoffentligtde ägdakulturhistorisktningenav
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Likaså problemati-problem den harorganiseradoch vilka specifikadag möter.är
särskildbehandlats,bl.a. inomindustriminnenaken kring expertgrupp.en

olika ägarkategorierbelysa i vilken utsträckningutredningensöktde frågor ärEn av
iellerockså skulle kunna lösasproblem,har gemensamt sam-somgemensamma

verkan.

skäl ochsammanhangvarit det finnsfrågeställning har i dettaspeciellEn om
brittiskaforsärskild stiftelse kulturmiljöförvaltning. Denunderlagför skapaatt en

förebild.särskilt utpekats möjlighar i förarbetenaNational Trust somen

herrgårdar och slottPrivatägda2.2

förvaltauppgiftoch slott skall klara sinherrgårdarde privataFör ägarna attatt avav
Fördetta.tillräckligtfinns ekonomiskt underlagsjälvfallet detdessakrävs ettatt

principfråga.viktigmin meningberörenligtDetta en

normal-iunderhåll och drift miljöeroch fortfarande bärs dessaHistoriskt sett av
de Vanligast ärverksamhet för.ekonomisk utgörfallet attcentrumsomupp av en

Iblandskogsbrukmed tillhörande äroch verksamheter.grundas jord-ekonomin
verksamhetkombinationeller industriellindustriell verksamhet-dockdet en av
underlaget.har utgjorteller det ekonomiskaskogsbrukmedjord- och utgörsom-

skogsbruks-såtillvida ochi ägarstrukturen de jord-vissa skillnaderHär finns som
normaltindustribaserademedandeofta fysiskamiljöernabaserade ägs personerav

Även ochstrukturfinnsi övri skillnader ijuridiskaägs storapersoner.av
kategorier.dessaproblembild mellan

verk-ekonomiskaoch slotten varit justherrgårdarna ifunktionellt harRent centra
privatbostäder,varit ocksåhuvudkontor,förvissosamheter.De har represen-men

mening,minDet också så de, enligtkonferensutrymmen ärtationslokaler, m.m.
omgivandenaturligtoch samband denhistoriskt medbetraktas. De harbör ett

viktigenbart privatbostäder.betraktas Detta äroch bör inteverksamheten ensom
miljöerdet för bevarandet ärtill slutsatsen dessaden lederprincip eftersom att av

behållasomgivande ekonomiska kanverksamhetensäkerställa denviktigt attatt
framtiden.omfattande itillräckligt även
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betraktasenbart vilket alltså inteOm herrgårdama privatbostäder,och slotten som
historiska bevarandeuppgiftenstår i deras imed roll, kommeröverensstämmelse

beroende förmögenhets-stället privata inkomst- ochbli ägarensuteslutandeatt av
förhållanden.

herrgårdarnaställningstagandet fråga hur principiellt bör betraktai denna man-
skattefrågor,konsekvenserför vissaoch slotten betydandehar mensynen a-

finnasockså kan på långsiktigtfor problemetvilka lösningar garanteraattsom
bevarandet miljöerna.aktuelladeav

svårareuppgiftherrgårdarnaoch slotten betydligtAtt underhålla och driva är en
rationaliseringtill långtgåendeidag skäl detta denEtt ärän de skapades.när som

fåmycketoch i dag innebär det finnspräglat jord- skogsbruketoch att an-som
inte de specialupp-ställda anställda räcker till förpå änegendomama. annatsom

säsongsbetonatmånga med delvisgifter fanns anställda,de för. Förranställts
ikundeunder lågsäsongeri jordbruketarbete, vilket gjorde dessa engagerasatt

familjer, därDetta gällde de anställdasexempelvis underhållsarbeten. även t.ex.
städningo.d.lantarbetamas kunde förochdöttrarhustrur engageras

Över herrgårdsmiljöemaochoch bevarandet slotts-huvud vårdenärtaget av
städning, fönster-uppgifter, inbegripande allt frånmycket arbetskraftskrävande

tillträdgårdsarbete,park- ochputsning vanligtviso.d. de överstora ytorna,av
samhällettakt medoch underhållsarbeten.Ioch mindre reparations-större att

har detarbetskraftskostnademaökatdärmedmodemiserats, välfärden stigit och
rationa-uppgifter, arbeteinte kaneftersomdettablivit fullgöra dessaallt dyrareatt

och skogsbruket.liseraspå jord-sättsamma som

dettidigareiuppgiften svårare dag ärfaktor spelarin och änEn gör attannan som
sammanhang.utnyttjas i dessahantverkskunnande kundeförr fanns brettett som

och oftamaterial begränsattiders byggmetoder,l dag kunnandet gamlaär osv.om
tillfredsställande sätt.bevarandeuppgiftenskall klarasotillräckligt for ettatt av

Även Förvaltningdagensproblem imaterial olika slagtillgången utgör ett avav
bebyggelse.värdefullkulturhistoriskt

Även och slottenherrgårdarnadriftenkostnaderna föri andra avseendenär av
blivituppvärmningskostnademaenergipriserharbetungande.Med stigande ent.ex.

allt tyngre post.
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kulturhistoriskt värdefulla miljöer såvi talarunderstrykas närbörDet omatt
jord-gäller och skogsegen-detBådenärbyggnader.enbarthandlardetta inte om

byggnader,handla bygg-detkanbruksmiljöerutpräglade omdomar och mera
eller helaträdgårdar kulturland-ochomgivande parkerinventarier,nademas

dessaflera faktorerellerkan detenskilda falletskaprniljöer. I det av somenvara
värdet.kulturhistoriskasärskildaskapardet

inventering i vilket skicknågongjortinte harutredningenbör framhållasDet avatt
Vi kan intesig i idag. bedömabefinnerslottsmiljöervärdefulla herrgårds-ochvåra

skiljer sig naturligtvisDessaär.renoveringsbehovenhur omfattande sammantaget
ekonomi.egendomarnaspå ägarnasobjekt, beroendedrastiskt mellan olikaåt

säkerhet uppgiftensägasmedkanDäremot attskiftande attstoretc.engagemang
ekonomisktbetungande.starktdeflestahåll upplevsvårdaoch bevara som

konstatera förut-kanförhållandenagenomgången ekonomiskaVid de attmanav
olika politikområden.minstintefaktorer,sättningarna påverkas rad avav en
otillräckligaklart överskottjordbruketmångajordägareSålundaframhåller att ger
egendomarnaskultur-och bevaravårdaför uppgiftenför några attatt resurserge

beslutade inriktningenresultat. Denskogsbruket där bättrevärden. nya avger
situationen frånförbättrasjälvfallet intelivsmedelspolitiken kommer settatt

bevarande herrgårdarochför vårdunderlagperspektivet skapaekonomiskt avatt
ha synpunkter på livs-uppgiftutredningensfaller dock utanföroch slott. Det att

utifrån de aspekterutred-utformassjälvfallet inte primärt kanmedelspolitiken,som
har behandla.ningen att

förutsättningarna åter-ekonomiskadestarkt påverkarAndra politikområden som
på beskattningenaspekterdet fleraskatteområdet.Därfinns framför allt inom är

såvitt gällerinkomstbeskattningennaturligtvissådanhar betydelse.En är men,som
speciell betydelsejustnågontjänst, har den knappastfysiska inkomstpersoners av

Delvis kan dettamiljöer. ävenvärdefulla sägaskulturhistorisktför förvaltningen av
fastighetsbeskatt-ochFörmögenhets-näringsverksamhet.vad inkomstavser av

gåvobeskattningen.Utredningen harliksom ochbetydelseningen är stor arvs-av
till sådanaskattefrågoriövervägandensinaefter begränsasträvat merasomatt
värdefulla miljöerkulturhistorisktförvaltningenexplicit ha medkan attsägas av

inom jord-beskattning bostadförprincipernadär de ändradeViktigast ärgöra. av
bruksfastighet.
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helt avgörandefrågaEn det vidmakthållagäller tillräckligt ekonomisktnär att ett
underlagför bevarandeuppgiften arvsskiftenaoch deraseffekter. Fideikommiss-är

avskaffande och det ñdeikommissförbudetnuvarande har haft ellersystemets
få förödandekommer effekter från speciellautgångspunkterutredningende haratt
realitetentill. l blir uppgiften förinom privat ägandevårda ochatt se att ramen

bevaraherrgårdarnaoch slotten matematisktomöjlig genomföra medrent att nu-
arvsskiftesbestämmelser,varande inte samtidigt finns möjlig-det mycket godaom

heter inom generation förrnera förmögenheter.Om sådanamöjligheter inteatt en
i längdenfinns kan inte klara bevarandet,så det finns arvinge iänsnartman mer en

generation.varje

möjligheternaIdag begränsade lösadettaproblem exempelvisföraär att attgenom
tillegendomama någon familjestiftelser. Utredningenslags har särskilt stude-över

fråga.dennarat

generellt problemEtt detnär gäller de privatägdaegendomama rim-är strävanatt
måste bevaraligen den värdefulla helhetsmiljön i vilkenkulturhistorisktattvara

herrgårdarnasinventarier, konst viktig integreradoch samlingarofta del.utgör en
ekonomiskaproblemDe idag förvaltningen leder ofta till värdefullafinns i attsom

detta lösöre säljsdelar för renoveringsarbeten. före-klara Detstörreattav av av
också säljer reparationerrenoveringar,kommer jord klarafor störreatt attman av

det långsiktigavarigenom bevarandeuppgiftenunderlaget urholkas.Dennalösaatt
oftaförvärras ekonomiskasituation de marginalerna knappaäratt attav man genom

skjuta arbeten eftersättatenderar eller det löpande under-alltför längeatt attupp
leder till tidenhållet. Detta de blir skullekostnaderna detotala över större änatt

behövavara.

Industriminnen.32

Industriminnena förarbetena särskild arbets-också i ochdirektivenanges som en
utredningen. delvisvåra industriminnenuppgift för Förvaltningsproblemen för är

skiljer också fleradem gäller siglikartade för herrgårdar,slott ochsom men
avseenden. herrgårds-En för de kombineradeväsentliga gällersärskild problematik

industrimiljöema. det iEtt ägarstrukturen, iliggeroch problemen ett annat attav
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bruksmiljöema handlar där dessutomsamhällsbildningar detvissafall helaär om,
miljö splittrad.ägarsuuktureninom ärresp

emellertiddet gällervåraindustriminnenpåtagligaproblemetDet kanske när ärmest
avseendekan viför dennaanvändning. dettaskall användasoch kostnaden lhur de

skilja huvudkategorier.mellan tre

industrimiljöerkulturhistoriskt värdefulla delarkategori kan beskrivasEn avsom
praktiskavården och bevarandetvisserligenalltjämt i bruk. Här kan mötaärsom

normal-ändå iekonomiska, i dessafall finnsoch måhändaocksåproblem men
dessauppgifter.kan förfallet ägare ta ansvaren som

miljöerna kanmiljöer där återanvändningkategori sådanaEn utgörs en avannan av
genomförbar. loch i övrigt t.ex. ekonomisktförenas bevarandeintressenamed är

kunnaegentliga problem. Till dennakategori skulledessafall föreligger inga t.ex.
bevarandeintresset kopplatdär primärtföras sådanaindustrimiljöer inom ärtätorter

därexteriörer, såsom stadsbilden,till byggnademas delbevarandet menen avav
exempelandra syften det ursprungliga. Somåteranvändningenkan helt änavse

Motalaindusuibebyggelsenbryggerieri Stockholm, kring strömhärpåkan nämnas
i Sundsvall.i Norrköping och kulturmagasinen

värdefulla,kategorinsvårhanterade, kulturhistoriskttredje,och utgörsDen mest av
iförhållandenatill sinaindustrimiljöer med hänsyn värden ellernedlagda som

detprincip Här ärövrigt kan i musealaanläggningar.enbart bör eller bevarassom
såmiljöerimycket kostsamt museiformutformadessaofta svårtoch framför allt att

instruktiva och intresseväckande.blir bådeväl bevarade,deatt

fordrasoch intresseväckandeinstruktiva industrimuseernå väl bevarade,För att
finnsinredningbyggnadernaoch derasinte ursprungliga utrustningochbara deatt

påverksamheten rimligt demonstreras.kvar också den tidigare kansättettattutan
industriminnen, bruksmiljöema,del våra särskiltiMed tankepå avseratt storen av

verk-kostnaderna igånguppenbart för hållaprocessindustri detär att entung att
industri-till dessa övergivnaFörklaringen miljöersamhetblir mycket höga. äratt

be-tidigareekonomi i denfinna verksamhetmiljöer det inte gåttär attatt som
demonstra-industriell ihålla i gång verksamhetdrivits. Målsättningen ävenatt en

arbetsmiljö-ogenomförbar påockså visa sig andra skäl,tionssyfte kan t.ex.av
mässigagrunder.
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miljöer kostnadsluävandekräverdessa mycketFörhållandet bevarandet äratt av
ansträngningamaurvalsprocess innebär deegentligen det finns att storaatt somen

antal indusuirninnen nationellt intresse.Dennabevarariktas begränsatatt mot ett av
önskemålenmed det förhållandet starkadetanke konfliktkan dock stå i attatt

förankrade. i vårt landlokalt På mångahåll utgörbevara viss miljö främst ären
detbniksmiljö, avgörandefaktormiljö, närbevarandet industriell t.ex. en enenav

historia och identitet. lokalt, regionaltFrågangäller bibehållandet orts omav en
nivåer behöverdär-samspeletmellan intressenpå olikanationellt ochresp. ansvar

för närmareövervägas.

särskiltproblem.föregående ocksåägarstrukturenSom framhållits i det utgör ett
för det gällervård och bevarande.Närkopplat till principen ägarens enansvarom

på verksam-detta, redanpåpekats,såberorindustriell övergivitsmiljö attsomsom
produktions-på villkor. Nyakvar affärsmässigalevaheteni fråga inte kanlängre

förändrasellervissaprodukter kan drastisktMarknadenförslårmetoder gamla.ut
kannågonfinns det i mångafall inte ägareförsvinna. situationerhelt sådanaI som

Företagetibevarande miljö lämnats.och denpåta för vårdsig något av somansvar
påta sigmöjligheterfall saknaekonomiskafråga eller ikan helt ha upphört attvan

dock inteföretagha köpts ärsådant Miljön i fråga kan ett annat somett avansvar.
kommersiella in-företagetsligger utanförberett ikläda sig någotatt ansvar som

sigfå företagsvårthuvud ägareDet att taär över att ansvartressen. taget som
kommersiella in-förenligt företagetsdirekt medinteför verksamheter detta ärom

lag-och olikabådebolagsordningarstridadessutomkanoch typermot avtressen
detföregåendeharbeskrivits i detAv skälstiftning aktiebolagslagen.såsom som

företagenlagstiftningsvägenförsöka åläggabegränsadeffektmycket ett ansvaratt
det diskuteras.slag härav som

finansielltnäringslivetdeltarrimligt ävendetSamtidigt kankonstateras attatt synes
ocksåhåll finnsindustriminnen. På mångavårai vården och bevarandet ettav

sinamedförenligtväl finna detkan mycketoch företagsådant intresse många
industriminnen.bevarandeti vården ochmedverkakommersiella intressen avatt

sådanmed-gällerskattemässig detinte minst närfinns dock hinder,Här natur,av
sida.verkan från företagens

områdentill deharkoncentreratsindustriminnendet gällerUtredningensarbetenär
såutredningsarbetetdelarkopplingar till andradirekta attkan t.ex.där avman se
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också tillämpligaherrgårdar är förochslottprivatägdaförslag t.ex.avsersom
i bevarandetmedverkan våranäringslivetstill fråganindustriminnen, avsamt om

industriminnen.

beståndetoffentligt ägda2.4 Det

bestårförvaltar naturligtvis ibebyggelsevärdefullakulturhistorisktDen statensom
Fördenuppförts statliga sektornsanläggningarbyggnaderochförsta hand somav

och denregionalacentrala admini-exempelvisdenskilda verksamheter.Här finns
högskolor, statligaoch kultur-universitetstrationens byggnader, byggnader för

byggnaderoch anläggningaranläggningar,ochinstitutioner, försvaretsbyggnader
och telekommunikationersjöfart,infrastrukturer järnvägarochför vägar, post-som

CIO.

Även dominerande delen dennadenbyggnadsstyrelsen idag förvaltar avom
svararFramför allt försvaretförvaltare.bebyggelseåterfinnshär flertal statligaett

värdefull bebyggelse, ocksåkulturhistorisktför omfattandeförvaltning menen av
m.fl. myndigheter och affärs-de fastigheter domänverket, järnvägarstatenssom

värdefulla byggnaderoch anlägg-förvaltar kulturhistorisktdrivande verk innefattar
ningar.

bebyggelse idagvärdefullaBetydande delar den kulturhistoriskt statensomav
sammanhanghar övertagitsskildaförvaltar bestårdessutom fastigheter iav som

kategorien ingårI den bl.a.från andra och till statliga funktioner.ägare anpassats
i företrädesvis för-herrgårdar dagantal ursprungligen privatägdaslott ochett som
domänverket.ochvaltas byggnadsstyrelsen,fortifikationsförvaltningenav

statligaverksamhetenkandenFör bådadessakategorier gäller förändringaratt av
meningenöverloppshus i den de intemedföra byggnader framstår attatt som

fastighetsför-fylla lokalförsörjninglängre kan någon funktion i den som resp.
valtare för.svarar

kulturmiljöer och kulturminnenemellertid ocksåI det statliga beståndetingår som
statliga lokalförsörj-sambandmeddenhar karaktären egentligtmonumentutanav

antal miner och andra fom-ningen. i första betydandeHit kan hand räknas ett
RAÄ, statliga fastighets-andralämningar till del förvaltas ävenstorsom men avav
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förvaltare. Till den kategorin kan också föras byggnader exempelvis Omäs-som
och andra Vasa-minnen i Dalarna, dvs. byggnader sedanlänge be-stugan som

traktas nationella minnesmärken. Vissa byggnadsverk helt eller delvissom som
sinaförlorat ursprungliga funktioner, exempelvis rikets fástningar, skullesom

ocksåkunna föras till dennakategori.

kommunalt ägdabeståndet värdefullaDet kulturhistoriskt byggnaderoch miljöerav
innehållhar till sitt likheter med det statliga. En betydandeandel bygg-stora av

såledesanvändsnaderna direkt i kommunala verksamheten,skolbyggnader,den
förvaltningslokaler, Många har också kulturhistorisktkommuner antalettm.m.

byggnaderintressanta ingår i ofta benämnermarkreserven.vad Detta ärsom man
kommunenbyggnader själv använderdem De kan hyrasägersom utanatt ut,man

Äveniförsäljas,användas bytesaffarer dessa oftast belägnai stadsmiljö.ärosv.

kommuner ocksåVissa äger herrgårdar mangårdsbyggnader tidigareeller större
jordbruksfastigheter.Ofta hardessa hamnati kommunensbyggnader ägo attgenom

jordbruksfastigheterköpt på betyderocksåför byggabostäder marken.Detattman
ursprungliga miljöernade i längre intakta. kulturhistorisktallmänhet inte Deäratt

byggnadernakan från tidigare markanvändning,intressanta stå kvar restensom
insprängdbland modernbostadsbebyggelseeller industrifastigheter.

byggnader har ibland användning utbildningslokaler, kurs-Sådana hittat sin som
hembygdsgårdar, ibland direktgårdar, hantverkscentra använda de kom-avm.m.,
myndigheterna vissa fall områdetmunala representationslokaler e.d. I harsom

delar för lokala påi finns dock exempelbevarats rekreationsbehov.Det även att
byggnadernainte funnit varvid de oftast ståroch förfaller.någonanvändning,

viktigt beståndetfrånavseende privatägda det offentligägdaEtt skiljer detannat som
ekonomiskaaspekterna.deär

privatägda oftast så kostnadernagäller de slotten detdet herrgårdamaoch ärNär att
park elleroch underhålla och eventuell omgivandedriva dessabyggnaderför att

bygg-mycket belastning denrörelseträdgård påtaglig ekonomiskutgör somen
boendekostnaderforprivataför. ägar-nadernautgör Betraktadecentrum rentsom

direktkostnader orimliga. l flera fall kan detblir dessafamiljen ofta uppenbart
erforderligtklara drift ochdet saknas ekonomiska möjlighetersägas attatt av

underhåll.
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offentligaFör de motsvarandebevarandeuppgiftkanskebetungandeägarnaär men
inte ialls mening. Inte vid mycket högabevarandeambitioner dettaärsamma ens en
avgörandekommunalekonorniskeller statsñnansiellfråga. här i ställetDet handlar

politiska prioriteringar och ambitioner, bedömningar åtagandenvadom om av av
rimligendetta slag får kosta,jämfört med alla övriga riktasanspråk mot statsom

och kommun.

Problemeni den offentliga förvaltningen kulturhistoriskt byggnadervärdefullaav
och miljöer därför väsentligen karaktär det privat-de gäller förär änav annan som

liggeriiägda beståndet. sådant problem det blir frågaEtt alltför sällanatt om
medvetnapolitiska prioriteringar har tydliggjorts beslutspro-i den politiskasom

kulturhistoriskt intressantamiljöerna oftastDe mindre delärcessen. av en meraen
omfattandeförvaltningsuppgift for statlig myndighet fastig-eller kommunaltetten
hetskontoreller liknande. specifika mål och medDe problem sammanhängersom
vården kulturhistoriskt miljöerna anspråkde värdefulla och ekonomiskadeav

fdrvaltamppgiften.dennavård ställer, döljs ofta de bakasin i den störreattgenom

uppgiften kulturhistoriskt mindreI detta bevara värdefull bebyggelseutgörattatt en
förvaltningsuppgift ocksåflera kandel ligger sådantandraproblem.Ettstörreav en

specifikakompetensbrister det gäller den kunskap vårdenkrävs förnärvara avsom
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. problem uttalatDetta blir självfallet alltmer
färre objekt slag ingår i förvaltningen avseendekandetta i fråga. I dettaav som
problemet likartat det gäller för Kun-det beståndet.sägas privatägdavara som

tillgängligskapen äldre byggnadsteknik, material alltför begränsad,ärm.m.om
kompetensotillräcklig.

tillräckligtbevarandeuppgiftenEn sida sak inte fångarär attannan av samma
intresseinom organisationenjust den mindreär del störreatt ettgenom upp-en av

problemdrag, eller kanske icke uttalad del uppdraget.Ett störreännut.0.m. aven
bevarandeuppgiftenupplevs alltförkan skapas ellerstarkt avvika från t.0.m.om

begripligt denstrida huvuduppdraget. Det är försvarsmakten, närt.ex.mot om
tillgängligastarka krav rationalisera sin verksamhetställs inför användaochatt

möjligapå effektivast bevaraekonomiska finner uppgiftensätt, attresurser
verksamhetsfrämmande.Waxholms fästningvara
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de förändradeformerna ochDet blir uppenbart successivtocksåalltmer att syste-
verksamhet konflikter. Såför offentlig tydliggör dessa längestyrningmen av

dvs. sigförhärskande viss verksamhet fått tilldelatresursstyrning varit att en
uppsättning såharpersonal,lokaler m.m.anslag visstäcker t.ex.resurser,som en

Svea sigeller Hovrätt inte behövt bekymraden kommunala Skolstyrelsen attom
kulturhistoriskt vårdvärdefulla byggnader, kräveridriver sin verksamhet varsman

normala lokalkostnader.särskilda går utöverresurser,som

sig särskiltfastighetsförvaltarnalokalhållama bekymraheller har behövtInte
fastighetsbestånd kostnaderkan särskilt högamycket för detta.Har störreettman

objekt döljas dessasärskildaslårför drift vissaoch underhåll utattgenom manav
alternativt kostnadernaide faktiskakostnader bestånd,hela sitt tar ut enman

får täck-på hyresgästen anslagsgivningenförlita sig vidhyressättning kan attmen
kostnader.ning för dessaextra

fördelar kulturhistoriskt värdefullauppenbara i deliggerDet for övrigt vissa att
huvuddeleninteför bestånddär ärbyggnadernaförvaltas inom störreett avramen

beståndoch där-kostnadernakan slås påden karaktären. särskilda störreDe ut ett
budget.täckainom för samladochmedbli lättareatt acceptera ramen en

innebäroffentliga förvaltningeninom denDen förändring äger enrumsom nu
till mål-övergångresursstymingen ochfrånmycket tydlig rörelse bort en

myndigheten ellergenerellt enskildadenresultatstyming. innebärDetta sett att
ochför störrefår mycket avsevärtkommunala förvaltningen störreett enansvar

deoffentligavälja Förtilldelade medel själv sinafrihet inom för resurser.att ramen
lokaler tillställai princip förutsättskunnadetta deinnebärfastighetsförvaltama att

de verksam-Gentemotden marknaden.förfogande på villkor öppnasomsamma
allt oftareorganisationernafastighetsforvaltandehetsansvarigatillämpar de en
objektet ochdet enskildamarknadsanpassadi frågahyressättning bådeär omsom

verksamhetsansvarigakan ikostnader.faktiska Delokalhållarensåterspeglarsom
viasiginte förlitamål-resultatstyming generelltmed attsett manett system

berorlokalkostnaderfor högakompensationfår atttilldelade anslag extra som
däremotbyggnader. Detkulturhistoriskt värdefulla ärinrymd iverksamhetenär

mål-resultatstymingmedkombineramöjligttekniskt fulltnaturligtvis ett systematt
via anslags-incitamentsärskildaresursstyming, så detmed inslag t.ex.att gesav

kultur-utnyttja defaktisktmyndigheternatillsättkompensationeller på attannat
lokalkostnader ochhögamedförvärdefulla byggnaderhistoriskt extra somsom
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hänsynstagandensärskildadockkräverDetta somvill bevara.helsthurstaten som
mål-lresultatstymingssystem.generelltdelvidareärinte ettavutan en

konflikten mellan åpå sinalltså spetsmål-resultatstyming sättermedEtt system
å andraoch sidanhuvuduppdragbrukamasoch upp-lokalförvaltamassidanena

bebyggelse,i den mån kost-värdefullkulturhistorisktbevaravårdaochgiften att
marknadsmässighyra. Be-kanvadinte täckshärför somansesnaderna somav

inrymdverksamheten ihaförkostnader en spe-attnägenheten extraaccepteraatt
mindrefårdärmed överinnebördenär resursersjunkerbyggnad attciell manom

huvudsyfte.verksamhetensför lösaatt

kräver tydlig-Systemetfördel. ettnaturligtvis sägaskandettaGenerellt varaensett
möjliggöroch därmedkulturrniljövårdendeldennakostnadernaförgörande avav

ställningstaganden.Huruvida dettapolitiskatidigare uttaladepå sätt änett annat
intesträvandenakankulturpolitiskadenackdelforfördel eller maninnebär enen

förhand.påuttalasig om

vad medutvecklanågotmotiverati dettasammanhangkan man menarDet attvara
ianvänds dessakostnadsbegreppeftersomolikakostnadersärskilda sam-typer av

manhang.

kultur-vissautgångspunkt,lokalförvaltarensfrån typerförsta finns,det avFör
för varjehar relevansdel dessaöverkostnader. Enmotiveradehistoriskt av

förmed kostnadernahar görakaraktär ochobjekt dennaenskilt attsnarastav
utförande kanvid arbetetsmetodermaterial ellersärskildakrav påunderhåll, där

utredning,expertis vidsärskildutnyttjandeliksomkostnaderna,driva pro-avupp
bibehållandepågälla kravkanarbetena.Detsammagenomförandeochjektering av

krav påutnyttjande ellerbyggnadensfunktion förbyggnadsdetaljer saknarsomav
Även särskildafastighetsdriften kaninomkring byggnad.miljönbevarande enav

fönsterputsning.städning,områdeninom skildauppkommakostnader upp-som
värmning osv.

överkostnaderuppkommadetutgångspunkter kanFrån användarens om
drift direkt iochunderhåll omsättsförsärskildakostnaderfastighetsförvaltamas en

betecknasvad kanöverstigerinnebära hyranvilket kanhyresnivå,högre somatt
i sinkostnaderextraordinärafåocksåAnvändarenkanmarknadshyra.normalsom
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verksamhet lägregrad funktionalitet hos lokalerna vad skulleängenomen av som
fallet medmodernarelokaler.vara

fastighetsförvaltarensFrån perspektiv det dock frågakan andraäven typervara om
kostnadsbegrepp.av

sådansituation kanEn finns krav på bevarandedet byggnaderochattvara av an-
läggningar saknar föranvändning, utgifter drift underhålldvs. och inteattsom

någrahyresintäkteralls.motsvarasav

näraliggandesituationEn där vad kaninte betraktas mark-är uttarman som som
därförnadshyra vill ha användning inte möjlig. detta fallIäratt man somannarsen

fastighetsförvaltarensbestår subventioneradkostnad hyraav en

fall kanytterligareEtt där faktisktmarknadshyra där denna intetas ut,vara men
faktiska kostnadernatäckerde för underhålloch eventuellakapitalkostnader.drift, I
uppkommerfalldetta underskott förvaltningen dettaobjekt, vilketi ocksåkanett av

betraktas kostnadför fastighetsförvaltama.somen

perspektiv finnsI vidare vissa mellanskillnader kostnadsproblematikentydligaett
vanlig fastighetsförvaltningför kulturmiljöer.och förvaltningenav

gäller i praktiskGenerellt fastighetsförvaltning nybyggda lokaler normaltatt ger
fastighetsägarem-förvaltaren under de första åren. Marknadshyranunderskottett

Överinte täcka kapitalkostnader.förmår underhålls- och tidendrift-,summanav
bilden framför inflationförändras allt fortlöpande tenderar föra deattattgenom ner

kapitalkostnadema, marknadshyromareala eller sätt: ökaruttryckt annatett
lokalhållarens Härigenomsnabbare kostnader. fastighetenän såsamlade ger
överskott initiala underskottet.småningom detkan balanseraett som

förvaltningen kulturhistoriskt miljöer kostnads-och intäkts-värdefullaVid av ser
Äventiden kapitalkostnadeller ingenannorlunda låg kapital-bilden vidöver ut. en

underhållalls kan det för drift och inte täckskostnad så kostnadernavara att av
Över eftersomtiden problem kostnadernamarknadshyran. dettaförvärrassnarast

underhåll tendens stigasnabbaredrift och vid denna förvaltning harför atttyp enav
marknadshyroma.än
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skillnader iocholika kostnadsbegreppkan tilläggas vad härDet sagtsatt omsom
fastig-kulturmiljöer jämfört medekonomisk problematik lör förvaltning annanav

harbeståndet.Detnaturligtvis enbartgäller det offentligt ägdahetsförvaltning inte
ägarkategorier.tillämplighet for andrasin även

och skildaöverkostnadervad härviktigt understrykaDet är sagtsattatt som om
byggnaderallmäntkulturhistoriskt värdefullakosmadsbilderinte alls innebär settatt

kulturhistoriskthuvuddelen deobjekt. tordeoräntabla Tvärtomutgör t.ex.av
intressantastadskärnor mycketi städernasvärdefulla byggnaderna de större vara

underhållskostnader kan väldrift- ochfastighetsmarknaden. Högreobjekt på
påtagligtockså blivitkapitalkostnader.Det har alltlägrekompenseras attmeraav

medjämförelseockså kvaliteter, ikulturhistoriska värdetdet representerar ny-
pådessamarknadsvärdetföra marknadshyranochbyggdafastigheter, kansom upp

byggnader.äldre

förändringarbeskrivningtill de omfattandei avsnittJagåterkommer ett avsenare en
bådelokalhållningen,gäller denförbereds det statligadelvis beslutatsoch närsom

förvaltningensstyrningen densammaoch former.i fråga omavom

upplevsutredningen justinom de problemde frågor ärEn prövats somomsomav
mellanbl.a. konfliktenfastighetsförvaltningen, det gällerinom den statliga när

be-värdefulloch bevarauppdraget vårda kulturhistoriskthuvuduppdrag och att
offentliga,andra,sin motsvarighet hos särskilt andra ägare.också harbyggelse,

kringgrund för samverkaneventuellt kunna nåskulle utgöraDetta att en nyen
förvaltningsorganisation.förvaltningsform och en ny

isåvälsammankoppladmedi varit det i direktivenfråga har arbetetDenna att som
skälutredningen finnsframhållits skall detsärskiltförarbetena pröva attatt om

allmännyttigden brittiska Nationalsvenskmotsvarighettill Trust, dvs.skapa enen
miljöer ochkulturhistoriskt värdefulla ochsyfte bevara byggnaderstiftelse med att

självständig iDet stiftelseoch förvaltar sådana.själv är äräger en somsom
underekonomiskt hänseende. sålundaitill inte minst Man leverförhållande staten
drift-löpandeverksamhetenoch beroendeekonomiskt ärattutanett eget ansvar av

bidrag från staten.

idaghargammal och mycketorganisationen väletablerad. DenbrittiskaDen är
utbyggdegendomar ocksåomfattande bestånd ochför därmedett enansvaret av
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beståndharförvaltningsorganisation. radväsentligenbyggtsDetta upp genomen
decenniernadonationer Ett problemmed skapa svenskmottagits attgenom ensom

måsteha visst med for kunnamotsvarighet bestånd arbetasådanär ett attattatt en
organisation liksom ekonomiskabygga tillfredsställandefungerande resur-upp en
bevarandeuppgiften uppgift förförmögenhet skall kunna klaras. Enför attser

undersökahuruvida förvaltningsproblemet med detutredningsarbetet varithar att
motsvarighethosstatliga andra huruvidadessaproblembeståndet sin ochhar ägare

det finns ägarkategorierkaraktären intressehosolikadenär att ettsammantagna av
förvaltningsorganisation förvaltnings-för ägandeochskapa övertaratt somen

uppgiften blirsådanaverksamhetsförutsätmingarsamtidigt attansvar gesmen som
möjlig.
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Vissa3 regelsystem, m.m.

detta kapitel redovisasI vissa gällanderegelsystem har direkt rele-nu m.m., som
för utredningsomrâdeteller för förslag kommer läggasfram.vans attsom senare

3.1 Förutsättningar kulturmiljövårdför bedrivaatt

Kulturmiljövårdens3.1.1 mål inriktningoch

198788:104I kulturmiljövård mål och inriktninghar för kulturmiljö-prop. om
vården formulerats. Målen för kulturmiljövården beskrivspå följande Kultur-sätt.
miljövården skall:

bevaraoch levandegörakulturarvet,
syfta till kontinuitet i utvecklingen miljön,denyttreav
främja denlokala kulturella identiteten,

hoten kulturmiljön,möta mot
bidra till öka medvetenheten estetiska historiskavärdenochatt om samman-
hang.

kulturmiljövårdBegreppet propositionenbeskrivs i sammanfattandesom en
benämning för vården den skapademiljön. det kulturmiljö-människan Iav av

perspektivetvårdande bör propositionen deenligt kulturkvaliteteransatsen attvara
alltid finns i den byggda skall lyftaseller miljön framodlade och tillsom tas vara

tillgång för dem bor, vistasdär. Med dettalever eller breda påsynsättensom som
kulturmiljövárden kan den inte sektorsavgränsatuppfattas område iettsom som

RAÄ,första hand angelägenhet riksantikvarieämbetet länsstyrelsernaär fören
regionalaoch de statligaiden kulturminnesvarden.bildar ryggradenmuseersom

framhåller departementschefen,Tvärtom, ankomma varjemåstedet medborgare
varje myndighet-och statlig bidra till denhanteringeller kommunal miljönatt av-
förespråkasi propositionen samtidigt bedöms vad starkoch motsvarasom ensom

lcräver.opinion

RAÄ,kulturmiljöperspektivetbreda för länsstyrelsernaoch dedet uppgiftenl blir
regionala initierande och kunskapstömiedlandepådrivande,attmuseerna vara en

samhälletoch övrigt.kraft i isektorndenoffentligagentemot
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emellertid inte,mål och inriktning skallkulturmiljövårdenspåbredaDenna syn
uppfattadetraditionelltinnebära denintentioner,enligt propositionens att mera
värdefullahittills.mindre betydelse Detillmätaskulturminnesvården skall änen

skallfornminnen,byggnadsminnenochformkulturrninnena, i snararesest.ex.av
utvecklanödvändig Förkulturrniljöarbetet, ägnakärnai attatt stor omsorg.somen

bl.a. denföreslogsi propositionenkultunninnesvårdeffektivisera dennaoch sam-
ikraft januari 1989.trädde den 1kulturminnenladelag somm.m.om

kulturmiljövården:områdenforprioriteradeocksåfyrapropositionenI anges

orsakar påluftföroreningarna försumingenochde skadorD åtgärdermot som
kulturvärden,

fornlämningar,kulturlandskapochD vårdenav
industri-herrgårdar,varvid särskilt slottbyggnadsvården, ochEl insatserinom

utpekas,tätonsmiljöervärdefullaochminnen
värden.kulturmiljönsD information om

ochanvändningkontinuerligvikten godframhålls ocksåpropositionenI att av en
levan-Uppgiftenökad uppmärksamhet.kulturmiljön börbrukande ägnas attett av

proposition1974 kulturpolitiskaredan i årsdegöra kulturarvet, poängteratssom
ökad tyngd.också1974:28,prop. ges

ansvarsfördelningochLagstiftning, regelverk3.1.2

kulturminnenLagen m.m.om

bestämmelserKML innehållerkulturminnen1988:950 omLagen m.m.om
kultur-utförselkyrkliga kulturminnenbyggnadsminnen,fornminnen, samt av

detstadgasallmännabestämmelser, detinleds med därLagen attföremål landet.ur
föroch vårdaskydda vår kulturmiljö,angelägenhet ansvaretnationell attär atten

ochhänsynenskilda myndigheter skall visasåvälalladetta delas attsamt somav
kulturmiljön.aktsamhetmot

längesedan ärdepartementschefen det i Sverigeframhåller198788:104I attprop.
enskilda ägarna,och hänsynstagandetfrån dedethävdvunnet äratt ansvars-
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mark, byggnader grundoch anläggningar utgörbrukarna och användarna somav
kulturmiljövårdena funnit dettillvaratagandet hanoch förutsättningför samtattav

inledningsbestämmelsema.På uttryckeriangeläget avspeglas sättdettaatt samma
också såväl kommunalade statliga deinledningsbestämmelserna som

kulturmiljövården.myndigheternas foransvar

länsstyrelsenbestämmelser2 § ocksåinledande stadgaskulturminneslagensI att
RAÄi länet överinseendekulturminnesvården och hartillsynen överhar över att

kulturmiljövården i landet.

sammanfatta prin-finnas skäl deni korthetDet kan i det här sammanhanget att
kultunniljövår-huvudaktörema statligade i dencipiella mellanrollfördelningen tre

länsstyrelsernaoch länsmuseerna.den: riksantikvarieämbetet,

RAÃ instruktion:skall enligt myndighetens

och vid be-CI intressen i samhällsplaneringenkulturmiljövårdensbevaka
markanvändning,byggelseoch annan

kunskapenD planmässigt inventera och byggaleda medarbetet omatt upp
från forsknings-,kulturmiljöer och till resultatetkulturminnen och attse

kultmmiljövården,utnyttjasinomundersökningsverksamhetutvecklings-och
kulturminnenkulturmiljön ochU bevarandevård ochhandläggafrågor avom

PBLoch bygglagenför tillämpningen plan-underlagtillhandahållasamt av
NRL,medhushållningoch lagen naturresurserm.m.om

U kulturmiljövården,utbildning informationfrämja ochutarbetaråd samt om
U i ärendenbiträda länsstyrelsernakulturmiljövården ochfölja regionaladen

dennarör samtsom
U kulturmiljöer.vårdinternationellaarbetetmedmedverkai det av

som sektorsmyndighetSammanfattningsvis centralsåledeskan sägaattman
kunskapsförsötjning ochbådekultunniljövårdensförövergripandehar ett ansvar

dessstyrsystem.

kulturmiljövårdenför den statligamyndighetregionalLänsstyrelsensvarar som
förinomenligt KML ochärendenmyndighet i flertaletbeslutandebåde ramensom

samhällsplaneringenövrigt inomuppgifter isina m.m.
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på samarbetenärabyggerplanetregionala ettpådetkulturmiljövårdenstatligaDen
fria kulturinstitutionerärLänsmuseemalänsmuseema.ochlänsstyrelsernamellan

regionala kultur-i denmedverkaralltframförmyndighetsfunktioner somutan
undersökningarinventeringar,i formkunskapsförsörjninglöpandemiljövårdens av

bl.a. dennamedverkanFörolika intressenter.tillkunskapsförmedlingdessochetc.
verksamhet.länsmuseemastillstatsbidragutgårkulturmiljövårdenregionalaiden

kulturmiljövårdenstatligai denbara utanemellertid intemedverkarLänsmuseema
kultur-miljövårdenoch desskunskaps-kommunalabetydelseför denocksåhar stor

försörjning.

lagstiftning framgårkultunniljövårdensredovisningenföljande m.m.I den av
utredningen.berördirektinom deområdenansvarsbildennärmare som

Byggnadsminnen

byggnad ärkanKMLtredjekapitletibestämmelserna som synner-Med stöd enav
ingåri kulturhistorisktvärdeellerkulturhistoriska ettsittmärkligligen somgenom
byggnadsminne läns-förklarasbebyggelseområdemärkligtsynnerligen avsom

tillämpas på parker,ocksåfårbyggnadsminnenBestämmelsernastyrelsen. om
3 kap. 1 §.värdekulturhistorisktanläggningarträdgårdareller andra av

skydds-länsstyrelsenskallbyggnadsminneförklarasbyggnad genomNär somen
vilkaiunderhållasochvårdasskallbyggnaden samtvilketföreskrifter sättange

innehållaocksåbehövsdetfårFöreskrifternafår ändras.avseendenden inte om
skicki sådanthållasskallbyggnadenkring attområdebestämmelser att ettom

§.2förvanskaskaraktär inteutseendeochbyggnadsminnets

hindrar rivningÄgaren skyddsföreskriftemaersättningtill avhar rätt statenomav
berörddelvärdettillförhållandeibetydandeoch skadandärav avbyggnad är aven

pågåendeinnebärföreskriftema på sättgäller attfastigheten.Detsamma annatom
Om skyddsföre-fastigheten.delberördförsvåraspåmarkanvändningavsevärt av

fastighetenanvändningenviduppkommersynnerligtskriftema medför avatt men
10 §.detbegärfastighetenskyldig lösa ägarenär attstaten om
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märklig oförändrat överförts tillkan konstateras rekvisitet synnerligen harDet att
från den tidigare gällande lagenbestämmelserna byggnadsminnen i KMLom

långtgåendeskydd1960:690 byggnadsminnen. markeras dettaDärmed attom
kulturhistoriskt och deskall förbehållasbyggnader betydande värdehar attettsom

kvaliñkationskraven ändrade.i 1960 inteårs laghöga avses

för bygg-bestämmelser det möjligt förklara byggnadKML:s samtidigtgör att en
uppfyller kravet på märklighet,nadsminne, byggnaden intesolitäräven om som

ingår i fyller kravetpåden bebyggelseområdedär ett sammantaget att varamen som
därmed välkulturhistoriskt synnerligen Byggnadsminnesinstitutetmärkligt. är

exempelvisskydd sådana bcbyggelsemiljöer herr-förlämpat sammansatta 80mav
industrimiljöemaoch kangårds- representera.

hcrrgårds-till de bevarandeintressen sig gällande i bl.a.hänsynMed görsom
pådet byggnadsminnesinstitutet tillämpbartmiljöerna bör uppmärksammas äratt en

fastdefinierasinredning endast i utsträckning den kanbyggnads den somsorti
inventariertillbehör interiör, fastaoch lösaeller till fastegendom egendom.En vars

intemärklig helhet, såledesbildar kulturhistoriskt synnerligen kantillsammans en
helhet byggnadsminnen.med bestämmelsernaskyddas stöd omsortien av

Nauwdrdslagen

herrgårdsmiljö eller andrakulturhistoriskaDet värdet exempelvishos agraraen
eller träd-medtillhörande park-bebyggelsemiljöerbestårinte bebyggelsenbaraav

seklerslandskap präglatsgårdsanläggningar, omgivandeockså detutan som avav
iskydd för kulturvärdenaEttkulturpåverkan och utnyttjande naturresurserna.av

åstad-tillämpningsområdet för KML, det kanlandskap liggerdetta utanför men
skyddsinstitut. Genom ändringkommas naturvårdslagens1964:822 avgenom

skyddsformer kan till-lagensNVLnaturvårdslagen har klargjortsnyligen att
områdenkulturpräglade iområden andrai ochodlingslandskapetävenlämpas

gällerskydd §.mån enligt 3aKML N VLden
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byggnadsminnenFörordningen statliga m.m.om

skydd för derassärskilda tillgäller bestämmelsertillhörFör byggnader statensom
byggnads-1988:1229 statligaenligt förordningenkulturhistoriska värden om

minnen m.m.

kvaliñkationsgrunderochharstatligabyggnadsminnenBestämmelserna sammaom
KML. Härbyggnadsminnenibestämmelsernatillämpningsområdesakliga omsom

RAÄ, byggnadsminnes-beslutarregeringen efter förslagdet dockär omavsom,
RAÄ statligadeskyddsföreskriftema. har tillsynförklaringen och utfärdar över

Föra förteckning dembyggnadsminnenaoch skall överen

byggnaderbestämmelsertill skydd för sådanainnefattar vissaFörordningen även
kulturhistorisktbyggnadsminnen, ändåinte statliga ärärägostatens men somsom

RAÄ,Över myndigheteribyggnaderskall samrådmed desådanavärdefulla. som
förteckning.förvaltar byggnaderna,upprättaen

byggnads-blir detbyggnadsminneövergårtillOm statligt ägareän statenett annan
kulturminnen.minneenligt lagenom

Plan- och bygglagen

departe-framhållerbygglagtill plan- och198586:1 med förslag PBLI nyprop.
ökatfåskalli PBL kommunernahuvudtankamamentschefen är ettattatt en av

kulturmiljövårdregeringensbevarandefrågoma.Ocksåi propositionför omansvar
kommunalabetydelsenför kulturmiljövården den104 framhålls198788:prop. av

l987:12stödtillståndsprövningen med PBL lagenoch ochplaneringen omav
NRL.medhushållning naturresurserm.m.

byggdasyftar till i den1987:10 kulturvärdenai PBLbestämmelserDe attsom
enligt följande.sammanfattastill kanmiljön skall tas vara

hanteringsåvälgrundläggandekravdess nybyggnad3 kap. PBL med avsom-
ellervarsamhetdels bestämmelserinnefattarbebyggelsenden befintliga om-

bestämmelsermiljön i allmänhet,i den byggda delskulturvärdenahänsyntill om
miljömässighistorisk,värdefulla från kulturhistorisk,särskiltbyggnader ärsom
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ingåri dennakarak-eller samladbebyggelseeller konstnärlig synpunkt som en av
tär.

till placeringochhänsyn kulturvärdenaDe generellabestämmelserna ut-om avser
tillbyggnader, andraändringarformning l §, ombyggnaderochnybyggnaderav

byggnader 13 §. Samma gäller också10 § bestämmelserunderhållsamt av
16 §§anordningar 14 § liksom 15 ochandra anläggningar och samttomter

andraanläggningar 18 §.för byggnaderallmänna områdenplatseroch än

från miljömässigvärdefulla historisk, kulturhistorisk,särskiltByggnader ärsom
fåringår karaktär inteeller i område dennaeller konstnärlig synpunkt ettsom av

13§ tredjeunderhållas såförvanskas skall deras bevaras12 §. De särartatt
på anläggningaroch 13 §§ också tillämpligastycket. i 12Bestämmelserna är

14 §.

bebyggelse-departementschefen eller1 byggnad198586:1 anför ettattprop. en
bestämmelsemai 12 §byggnadsminnesklassförområde inte behöver attvara av

eller be-byggnaderskall tillräckligt motiv för bevarakunna Etttillämpas. att
representativa förbyggelse departementschefen, dekan, framhåller ärattvara

uppfattningtidigare ideal godestetiska eller desamhälleligaeller att omger en
bevarandekan ocksåtidigare samhällsgrupp.Motiv förvisssocialavillkor för en

historiska,arki-denbyggnadenhar haft betydelseförbebyggelsenellerattvara en
sammanhangtektur- tekniska utvecklingen. detta göreller Ioch kulturhistoriska

38 § andratillämpningsområdet förockså jämförelse meddepartementschefenen
tillämp-därvidbyggnadsstadgan. framhållerstycket Hani den förutvarande att

värdeningen påvidare idag finns vadutgå från den är12 § bör avsom somsynav
monumentalbyggnadergälla inte bara enskildabevara. dettaI dagatt avanses

byggnaderochkaraktär ocksåallmänt intressehistoriskt värdeeller utanstort av
typisktnågottidsepokerellerolikasamladebebyggelsemiljöer representerarsom

lokal opinion.från värderashögtskilda miljöer ellersociala av ensom

får dettillståndsärende.Däremoti varje enskilt12 får tillämpasBestämmelseni §
med mindrehävdas än13 § tredje stycket intesärskilda underhållskravet i att

områdesbestämmelser.detaljplanellermeddelatsskyddsbestärrunelser genom

3i kap.till kulturvärdenahänsynpå varsamhet ellergrundläggandekravenDe
kanbebyggelsesärskilt värdefull12 §i 3 kap.liksom bestämmelsernaPBL om
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framhåller departe-propositionentillståndsärende.Ienskiltisåledeshävdas ett
förväg ställning i be-ändå i tari kommunenlämpligamentschefendock det att

områdesbestämmelserelleriuttrycktillkommervarandefrågoma och dettaatt
detaljplan.

kommunernakan såledesbevarandeinuessenakulturhistoriskasäkerställadeFör att
dels utvidga till-detaljplan denibestämmelserellerområdesbestämmelsergenom

bebyggelsemiljönsutformningregleradelsnormalt gäller,ståndsplikt närmaresom
bebyggelsemiljöer kap.i 3byggnaderellersådanavad gäller somdels, avsessamt

i likhet medSkyddsbestämmelsemaskyddsbestämmelser.meddela12 avser
rivningar eller olämpligaförhindrabyggnadsminnenskyddsföreslcriftemaför att

också inne-tidigare nämntskanbebyggelsen.Bestämmelsernaändringar somav
visst kanpå och deunderhållas sättskallbyggnadernafatta föreskrifter ettattom

både inre.byggnads och dessyttreenavse

jämförbarahelt med bygg-i sak ärdet här slaget,Skyddsbestämmelser somav
rivningslovbeslutmed vägralikhetskyddsföreskrifte, inadsminnesinstitutets attär

vid bygg-blir således. sättersättningsgilla. Kommunen statensom ensamma
tillskadanfastighetsägarenersättningsskyldignadsminnesforklaring, gentemot om

betydande i förhållande tillskyddsbestämmelserärföljd vägrad rivning ellerav
vidsynnerligt uppkommerOmfastigheten.berörda delenvärdet den menavav

såbegär.skyldig denlösa ägarenanvändningen kommunenär att om

hushållningmedLagen naturresurserm.m.om

likhetNRL innehåller imedhushållning1987: 12Lagen naturresurserm.m.om
kulturvärdenaitillsyftar tillbestämmelsergrundläggandemed PBL att ta varasom

fysiska miljön.den

frånhar betydelsevattenområdenmark- ochbestämmelserskalldessaEnligt som
kulturvärdeneller med hänsynellerområdenasgrundallmän synpunktpå natur-av

skadapåtagligt kanåtgärdermöjligt skyddasfriluftslivet sålångttill mot somsom
6 första stycket.kulturmiljön 2 kap. §ellernatur-
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områden riksintresse naturvärden, kulturminnesvårdenFör är för ellersom av
friluftslivet gäller de skall skyddas åtgärder påtagligt kan skadaatt mot natur-sorti

kulturmiljön 2 kap.eller 6 § andra stycket.

tredje kapitlet NRLI utpekasvissa områden i sin helhet riks-ärstörre som av
med hänsyntill sinaintresse kulturvärden. sig framförsamlade och Det rörnatur-
kust-, tjäll- och älvområden, insjöorrtråden.allt vissa större Därut-ävenom men
RAÃhar central sektorsmyndighetför kulturmiljövården beslutöver som genom

1987 utpekat drygt riksintressen för kulturmiljö-hösten 1700 områden ärsom
vården.

beskrivasNRL kan indirektparaplylag verkar tillämpningensomen genom avsom
lagstiftning förvaltningen fysiska miljön.den Bestämmelsernasomannan avser av

§ skall såledesi 2 kap. 6 bl.a. tillämpas kommunernavid planläggning, bygg-av
förhandsbeskedlovsprövning och 22 kap. § PBL.enligt PBL

obligatoriska skall bl.a.I kommunernas redovisashur de utpekadeÖversiktsplaner
skall tillgodosesriksintressena §. Statenskall förmedlingPBL 4 kap. l genom

kunskapsunderlag på detta in i denverka för länkasriksintressena sättattav
planeringenkommunala länsstyrelsen planeringentillgodo-och bevakar attgenom

riksintresset.ser

ytterligare säkerställa riksintresseorrtrådenaFör ibevarandeintressena kanatt om-
rådesbestämmelsereller meddelasidetaljplanebestämmelser enlighet med tidigare

Riksintressen naturligtvis ocksåredovisning. för kulturmiljövârden kan säkrasmed
skyddsinstituten för dessa tillämp-i lagarsstöd KML inomNVLoch ramenav

ningsomrâden.

varsamhersreglerHänsyns-och lagstiftningi annan

inleds bestämmelse såvältidigare nämnts KML allmänmed sägerSom attsomen
myndigheter aktsatnhet kulturmiljön.ochenskilda skall visa hänsyn motsom

hushållningsbestämmelser, miljöns kulturvärden NRLNRL:s bl.a. avsersom
till NRL,gäller anknutna§. också vid lagar6 de ärtillämpningen2 kap. somav
ochNVL, miljöskyddslagen 1969:387vattenlagen väg-PBL, 1983:291,bl.a.

också1971:948. Direkta till kulturmiljön finnsbestämmelser hänsynlagen om
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1979:425exempelvis lagensektorlagstiftningytterligarei vissintagna omsom
1979:429.skogsvårdslagenochjordbruksmarkskötselav

kulturmiljövårdens skyddsinstitut medTillämpningen3.1.3 av
herrgårdsmiljöeroch samttill slotts-särskild hänsyn

industrimiljöer

RAÄ förriksintresse700 områdenutpekat drygt l ärharSom nämnts som av
kulturmiljövården.

börområden. Deti drygt 20 % dessaingårherrgårdsmiljöerSlotts- och av
liggakanvissa riksintresseområdendet inomuppmärksammas ettemellertid att

sigvissa kansamtidigt inom områden röradetmiljöer ochflertal sådana omatt-
konsti-tillgrundenför eller bidraroch för siginte i utgörherrgårdsmiljöer attsom

ytterligarekategorisammanställninggåendeEn längreriksintresset. pre-somtuera
föreliggerspecifika andel i riksintressenaherrgårdsmiljöemasochciserar slotts-

konstaterasfinns kan emellertid allmäntdet underlag attinte. Redan settsomnu
irepresenteradeherrgårdsmiljöemaoch välvärdefulla slotts-kulturhistoriskt ärde

riksintresseurvalet.

konstituerar% riksintressenaochi 15representeradeIndustrimiljöerna är ca av
detgällerkategorienindustrimiljöer,Ocksåförriksintresset. attallmänhetdärvid i

kul-varierandeytterligareinnefatta miljöerkanriksintresseområdenfinns avsom
uppskatt-osäkerhetsfaktoreri materialetoch andra görturhistoriskt värde.Detta att

ungefärlig.riksintressenamåsteandel i betraktasindustrimiljöernasningen somav

miljöeri första hand bergshanteringensriksintresseornrådena detärutpekadeI de
sällsynta industrimiljöerBetydligt äruppmärksammats.har repre-sommerasom

underlagdetverkstads-och textilindustriema.Påmanufaktur,landetsäldresenterar
välmindredras industrimiljöemaslutsatsen ärallmännakan denfinns attsom nu

herrgårdsmiljöema.exempelvisslotts-riksintresseurvalet ochänrepresenteradei

siffrannåttförklarats byggnadsminnenbyggnaderantaletHelt nyligen har som som
medherrgårdaringårbyggnadsminnen 175 slott ochBland dessa000.1 ca

mangårdsbyggnadenskyddfrån enbartsjälvavarierarskyddsföreslcrifter ett avsom
Dettaalléer.medtillhörande ochbebyggelsemiljön trädgård,parktill merpartenav
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antal- 175 någothögreskulle kunna eller lägre beroendepå hurst. anges man-
i definierar begreppetherrgård.

Även slott herrgårdar deoch byggnadskategorierär uppmärk-om en av som
sammades 1960årsefter lagtillkomsten byggnadsminnenförmedlar dagensav om
byggnadsminnesföneckning ofullständig bild de kulturhistoriskt synnerligenen av
värdefullaherrgårdsmiljöernai landet.

Någon rikstäckande inventering och värdering herrgårdsmiljöema har inteav
gjorts. Jag dethar också bedömt ogörligt genomföra så omfattandesom att en
inventering inom utredningsarbetet,för och heller inte uppgift förramen som en
utredningen. underlagsmaterialDet inhämtats enkät till samtligasom genom en
länsstyrelser någramedgerheller inte slutsatser antaletherrgårdsmiljöer i helaom
landet kan sådantbedömas ha kulturhistoriskt värde de tillgodoserettsom att
kulturminneslagenskrav synnerligen märkliga.att vara

En mycket överslagsmässigbedömningpå grundval tillgängligt material pekarav
på antalet värdefullakulturhistoriskt herrgårdar sig storleksordningenatt närmar
l 500. Bland dem betydandetorde antal kunna betraktas kulturhistorisktett som
synnerligen märkliga i kulturminneslagens mening. Kunskapsunderlaget är
emellertid otillräckligt för omfattningen herrgårdsmiljöer byggnads-att av av
rninnesklassskall kunnapreciseras.

Bland de herrgårdsmiljöer byggnadsminnesklass det naturligtvisär ärsom av
möjligt ocksåurskilja miljöersådana framför sina samlingarallt rikaatt som genom

konstoch inventarier, boksamlingar,arkiv intar särställningmed hänsynav etc. en
RAÄtill sitt samladekulturhistoriska värde. gjorde år 1985 preliminär invente-en

ring herrgårdsmiljöer med sådanakonst- kulturhistoriskt värdefullaochav sam-
lingar. inventeringen iresulterade urval 50-tal herrgårdsmiljöer. Här rörett ettav
det sig således herrgårdsnriljöergenomgående där bevarandeintressenatillom
väsentligadelar ligger utanförbyggnadsminnesinstitutetstillämpningsområde.

Vad gäller industrimiljöema uppgår antalet byggnadsminnentill 60-tal, dvs.ett
10mindre % det totala antalet byggnadsminnen.En delavsevärt än storav av

kategorien industriminnen också minnesmärkenfrån den förindustriellautgörs av
perioden,i första handkvambyggnader.
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undantag vissamedärindustribebyggelsen avbeträffandeKunskapsläget -
tegelindustrin för vilka riks-ochbryggerinäringenexempelvissåsombranscher

skalluppskattningförotillräckligt att engenomförtsharinventeringartäckande -
märk-eller synnerligenvärdefullakulturhistorisktantalettotaladetkunnagörasom

landet.iindustrirniljöerellerindustribyggnaderliga

nyttobyggnadersektornsstatligadendominerasbyggnadsminnenastatliga avDe
utbildningen, samtärdselnhögredenförsvaret,förvaltningen,statligaför den

hetrgårdsmiljöerliksomochslott-kategoriernadärförskälnaturliga utgörAvetc..
byggnadsminnenastatligadeBlandandel.förhållandevis litenindustrimiljöer en

och fömtvarandenuvarandeslotten enkungligasjälvfallet desamtidigt -utgör -
statliga byggnads-Bland dekungsgårdar.antalbetydandeliksomviktig ettgrupp

för-och domänverketfortifikationsförvaltningenbyggnadsstyrelsen,minnen som
sammanhangharolika över-iherrgårdarochslottfleradessutom somingårvaltar

statligenskild till ägo.frångått

bebyggelsemiljöerutgörsbyggnadsminnena somstatligade avfåMycket av
Tumbafrånindustriändamål. Bortsettförbyggnaderinnefattarellerpräglas av

till försvaretsanknytningmedbyggnaderhuvudsaksig idetpappersbrukrör om
verksamhet.industriella

föreller förvärvatsuppförtshuvudsaksåledesibyggnadsminnenaharstatligaDe
för denfortfarande inomanvändsochverksamhet ramenstatligolika former av

samtidigtåterfinnsbyggnadsminnenastatligaBland delokalförsörjningen.statliga
förvaltningsmyndighetensenskildadenbådeiförvaltningbyggnaderantal varsett

framstårperspektivfastighetsförvaltningens ensomstatligasamladei denoch
lokalförsörj-statligamed densambandegentligtmonumentvårdrenodlad utan

ningen.

aktuellaenligtuppgårbyggnadsminnenstatligabeslutaderegeringenAntalet av
byggnads-statligtinnefattaroftaGanska400. etttillsammanställningar närmare

800.tillberäknaskanbyggnaderskyddadeantalet cavarförbyggnader,minne flera

statligaförordningenibestämmelsernarefererade omkorthetitidigareDe nya
inventeringarkulturhistoriska statensförnyadetill avlettharbyggnadsminnen att

RAÄ fastig-statligadeochmellansamarbeteiförberedsellerinlettsbyggnaderhar
hetsförvaltningama.
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3.1.4 Det ekonomiska stödets användninguppbyggnad och

Bidrag till värd kulturhistoriskt värdefull bebyggelseav

RAÄFör vård kulturhistoriskt värdefull bebyggelsekan bevilja bidrag från detav
anslag till kultumiiljövård årligen anvisas statsbudgeten.Villkoren föröversom
bidrag i förordningen 1981:447 tillstatsbidrag kulturhistoriskt värdefullanges om

RAÄzsbebyggelse och i tillämpningsföreskrifter KRFS 1983:12 till förord-
ningen.

Begreppetbebyggelseinnefattar inte byggnader ocksåbara parker, träd-utan t.ex.
gårdar, dammar och andra anläggningar.Till byggnadhör ocksådessfasta in-en
redning. Begreppet fast inredning med vad till-överensstämmernärmast ärsom

fastighetbehör till enligt 2 kap.jordabalken. Man kan också tillämpnings-sägaatt
förområdet bidragsförordningen i det hänseendethelthär sammanfaller med

tillämpningsområdet för bestämmelserna byggnadsminneni lagen kultur-om om
minnen.

såledesharBidraget inga formella betydelsebegränsningar vad gäller möjlig-av
stödja vårdenheterna fast i sig herrgårds- eller industri-egendomatt av vare

miljöerna. Däremot kan bidrag inte till vård kulturhistoriskt värdefullaavges
inventarier.

intekan utgåBidrag till bebyggelse statligamyndigheter.förvaltasavsom

tillBidrag s.k. kulturhistoriska dvs. sådanaöverkostnader, merkostnaderges som
följduppstår till särskilda till bebyggelsenshänsynstaganden kulturhistoriskaav

värde.

Kulturhistoriska överkosmader vid:uppkommakan exempelvis
bibehållandeD funktionbyggnadsdetaljer saknar för bygg-krav somav

utnyttjande,nadens
bevarandeD byggnader anläggningar saknaranvändning,krav ochav som
bevarande byggnad,D krav miljön kringav en

medverkan särskild projektering genomförandeD utredning, ochexpertisvidav
medtillhörandearbetena dokumentation,liksomkontroll ochav

vidfall särskilda metodervid arbetenasutförande.D i vissa ochkrav material
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ökar bruksvärdet.åtgärderförtill kostnaderBidrag inte somges

kultur-bebyggelsensberoröverkostnadsbeloppetistorlekBidragets procentav
historiskavärde.

kulturhistorisktsådantbebyggelsemedbyggnadsminnenellerTill vården annanav
%90med högstfår bidragriksintressebevarandevärde dess är avett gesatt

förriksintresseutgå till byggnad inomskallstödöverkostnadema.För ettatt en
värde ellerkulturhistoriskti sig harbyggnaden attkrävskulturmiljövården ettatt

landskaps-ellerden bebyggelse-karaktärenhosförväsentlig betydelseden är av
vill bevaramiljö somman

50 %med högstbebyggelsefår bidragvärdefullkulturhistorisktövrig avFör ges
överkostnadema.

skälsådantEttbådafallen högre bidragiskäl kansärskildaOm det finns ett ges.
karaktärstiftelse ideellförening ellerexempelvis ärägaren somkan att avenvara

plats.ursprungliganläggningenpåbyggnadenellerändamål bevaratillhar att

beroendesjälvfalletöverkostnadenistorlekbidragetsrealiteten avl är procent av
itill desällanuppgårmedel. Bidragsprocentenpåefterfrågantillgång och numera

maximaltalen.angivnabidragsförordningen

bebyggel-får bara det kanbidragbidragsförordningen attl antasatt ges omanges
byggnadsminnebyggnadinteOmför framtiden. ärbevaras menkommer enattsen

RAÄ:s tillämpningsföreskrifter,enligtställer bör,kvalitetskrav lagendefyller som
detbebyggelse ärgenomföras. För övrigbyggnadsminnesförklaring snarasten

fråga.imed stöd kommersäkerställande PBLkommunaltnärmast av somett
blibevarandetvilket det framtidaskall sättAnsökningshandlingama avsesange

RAÄ tillräckligtskyddetkanplaneradedetoch prövar ansesvaratryggat om

fördelningochutvecklingByggnadsvårdsbidragem

RAÄ utbetalatomfattningensammanfattas bidrag3.23.1 ochdiagrammenI somav
uttryckt i löpandepriser.198182-1989I90,periodenunder
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Diagram 3.1 utbetaladebidrag fördelatvisar bidragsintcrvallerpå fyrasumman -
från mindre till 400 00050 000 kr. kr. 3.2 visarän Diagramän antaletmer ut-
betaladebidrag fördelning på intervall.med samma

Diagram bidrag 198182-1989903.1 utbetaladeSumma
vård kulturhistoriskttill värdefull bebyggelseav

tkr30000

025000
Öo0:Oo

20000

15000 E400

1000310041013

§50- 1005000
150

0
198182 198384 198586 198788 198990

198283 198485 19868 198889

Diagram 198192-198990bidrag3.2 Antal utbetalade
vårdtill kulturhistoriskt värdefull bebyggelseav

St.
500

l400

Ä300

I melon
200 -

:100-400

Ä100 mao-100

E 50
0

198990198182 198384 198586 198788
198283 198485 198687 198889
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fördelning påbidragenssammanfattas3.3-3.4två diagrammenföljandedel
byggnadsminnesklass, kyrkorpabyggnaderochbyggnadsminnen avkategorierna

bebyggelsevärdefull inkl.kulturhistorisktövrigpåinventarierkyrkliga samtoch
3.3 underdiagram harframgårSom avriksintresseomráden.ibyggnadersådana

byggnadsminnenkategorientillgåttbidragssummandominerandeheltdenperioden
byggnadsminnesklass.byggnaderoch av

198182-198990bidragutbetaladeSumma3.3Diagram
byggnadsminnen m.m.påfördelat

80.72Byggnads-
minnen
Byggnads- ,minnesklass

7.32 Kyrkor
Kyrkliga
inventarier

198182-198990bidragutbetaladeAntal3.4Diagram
byggnadsminnenpå m.m.fördelat

58.72Byggnads:
Minnen
Byggnads-
minnesklass

Kyrkor69
Kyrkliga
inventarier

l

v Övriga4,,,_,,,,
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diagrammen 3.5-3.l sammanfattas bidragens fördelning på kategorierna
industriminnen, kyrkliga miljöer, herrgårdar,slott och offentlig icke statlig be-
byggelse,tätortsbebyggelse bebyggelse.samtagrar

Diagram 3.5 Summa 198182-198990utbetalade bidrag
kategorivis fördelat

14.22Tätorts-
bebgggelse

20.4Z Hgrar
bebyggelse16.12Offentlig

bebyggelse

arsäâä

Industri-15.42
minnen

24.62Slott
herrgardar Kgrkliga94Z

miljöer

3.6Diagram 198182-198990Antal utbetalade bidrag
kategorivis fördelat

33.62 Hgrar
bebgggelse

17.72Tätorts-
beb999e1S@

9.32Offentlig Industri-13.32
beb999e1se .minnen

Karkligâ9.97.Slott 16.2.
m117°9Vherrgårdar
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dockbrukeni dessamiljöer,bebyggelseingår allherrgårdarslott ochkategorienI
industriminnen.kategorienredovisadeunderundantagnaoch

kategorientillutgåtttotala bidragsanslaget% det25harSom närmare avsynes
står förindustriminnenkategorienmedanperioden,herrgårdar underochslott

herrgårdarochslotttill kategorienhar bidragenabsolutatalUttryckt idrygt 15%.
22,2till knappttill industriminnenbidragenmilj. kr. och35,5till drygtuppgått

perioden.redovisadeunderdenmilj. kr.

Övriga ersämtingafonnerstöd-och

framför alltfastighetsägarestöd till berördaekonomiska ärstatligtforAndra former
följande.

bostadshusvissaombyggnadTilläggslån för m.m.av

1983:1021i förordningenbestämmelsernaenligtombyggnadTilläggslån for om
för-harhusbostadshus kan lämnas forombyggnadFörtilläggslån somm.m.av

kultur-for grundförstärkningbyggnadsminne,förklaraseller kanklarats avsom
sambandiundersökningskostnaderarkeologiskatillvärdefulla hushistoriskt samt

bostadsbyggande.med

med stödskervärdefull bebyggelsekulturhistorisktombyggnadVid sådan somav
kan1986:693ombyggnadslåneforordningenför bostäderbostadslånenligtav

ocksåhöjas.låneunderlaget

begräns-vissaamorteringsfritt medlånochstatligt ränte-Tilläggslånet är ett som,
ombygg-godkändskillnadenmellanbeloppmedningar, lämnas motsvararett som

villkor.normalafastighetenpåförräntaskankostnadnadskostnadoch den avsom
underårtilläggslån femteföramorteringsfriheten omprövasochRänte- ett vart
Låne-amortering.periodenavskrivs under upplupenomprövningenlånetiden.Vid
låne-delar lån utgångenLån eller vid20 år.högsttiden sammanlagt avär av som

amoneringsfriaefterges.ochtiden alltjämt är ränte-
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RAÄzsRiksdagenfastställerårligen för tillstyrkande sådanaen gemensamram av
ombyggnader värdefull bostadsbebyggelsekulturhistoriskt -inkl, tilläggslån forav
grundförstärkning arkeologiska undersökningar i fråga förbör kommaoch som-
förhöjt tilläggslån.låneunderlagocheller

Hela förhöjt låneunderlagoch ombyggnad kultur-för tilläggslån förramen av
historiskt bostadsbebyggelseför budgetåret 130 milj. kr.värdefull 198990 -

i milj. kr. avsågförhöjt 89 milj. kr.anspråk.Omkring 41 låneunderlagochtogs ca
tilläggslån. disponerades2,5 milj. kr. för tilläggslån till arkeolo-Av nämndaram
giska för budgetåret 165milj.undersökningskostnader.Ramen 199091 kr. Avvar
denna milj. kr. disponeras till arkeologiskafick högst 2,5 för tilläggslånram
undersökningskostnader sambandmed bostadsbyggande. beslutatRiksdagenhari

föroförändrad tillstyrkanderarn budgetåret 199192. Delramen för arkeo-om en
logiska samtidigt höjts tillundersökningarhar 5 milj. kr.

Beslut tilläggslån låneunderlag efterförhöjt fattas länsbostadsnämndenochom av
RAÄtillstyrkande ochlänsstyrelsen. för övergripande bedömningansvararav

prioritering långivningen till-skall inrymmas inom den s.k.med avseende att
styrkanderamen.

Statsbidragtill beredskapsarbeten

statsbidrag och upprustningkan utgå till beredskapsarbeteavseenderestaurering av
kulturhistoriskt bebyggelse enligt arbetsmarknadskungörelsenvärdefull
1966:368. 70 %statlig huvudman lämnas grundbidrag medTill än avannan
lönekostnaderna anvisade arbetskraften. kanför den till arbetet Dessutom

godkända totalatilläggsbidrag 10 % skillnaden mellan den for arbetetmed av
stadigvarandekostnaden beviljas i fråga bl.a. byggnad föroch lönekostnaden om

enligtberedskapsarbeteberäknasbruk. Alternativt stödettill projektkan ett genom
kulturhistorisktden förordningen statsbidrag till vårdtidigare nämnda avom

värdefull bebyggelse.

kanunder 1980-taletStödet till ggnadsvården beredskapsarbetenby genom -
tilldefinieras uppskattasberoende eller vitt detta områdehur snävt emotupp-

områdenbli de10 Kulturmiljövården därmedkommitmilj. kr. årligen. har att ett av
beredskapsarbeten.fonnblivit kontinuerliga insatseristarkt beroende avsom av
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kraftigtår reducerats,tillunderberedskapsarbeten senaretillanslagentotalaNär de
behov dennalägreutgångspunkter typavarbetsmarknadspolitiska avföljd frånav

sysselsättningspolitiken,har detta fåttinriktningförändradliksomåtgärder aven
varit de starkasteharDettakulturrniljövården. ett avförallvarliga konsekvenser

for kulturrniljövårdanslagethöjningamakraftigaförhållandevisför de avmotiven
år.genomförtsundersenaresom

kulturhistoriska byggnads-denförstödsystemolikaredovisningEn närmare av
Byggnadsvårdmed bidrag ochrådkAÄzs allmännaochföreskrifterfinns ivården

RAÄ 1983:5.SHMMochfrånUnderrättelserlån

Övrigt

ioch kulturvärdenvårdförocksåutgårsida natur-stöd frånEkonomiskt avstatens
landskapet.

det s.k. NOLA-odlingslandskapet,inaturvårdsåtgärderstöd försärskiltEtt
Naturvårdsverket inomdisponeras1986. Medlen,infördes årbidraget, avsom

miljödepanemen-inommiljöarbetetillBidragBreservationsanslagetförramen
syftejordbruksföretag istöd tillför riktat attanvändasverksamhetsområde,fårtets

hagmarker.ochvärdefullaurvalbevara ängs-ett av

RAÄ G 28.förslagsanslagetförmedel inom1988disponerarSedan även ramen
verksamhetsområdefor vård ochutbildningsdepartementetsKulturrniljövård inom

odlingslandskapet. Medlenimiljöervärdefullakulturhistorisktsäkerställandeav
fornlämningar. Anslags-ochkulturlandskapVårdanvisas anslagspostenöver av

milj. kr.drygt 5milj. kr.,20till drygt199091uppgick budgetåret varavposten
kulturlandskap.vårdför stödtilldisponerades av

för land-stödinrättadeslivsmedelspolitikenbeslut ett nyttmed 1990årsI och om
12.reservationsanslaget BanvisasMedlen som överåtgärder.skapsvårdande

för-verksamhetsområdemiljödepartementetsåtgärderinomlandskapsvårdande
naturvårdsverket iförslagefterregeringenmellan länsstyrelsema sam-delas avav

100tillRAÄ riksdagensbeslutenligtuppgårMedlenjordbruksverket.med ochråd
milj.kr. för250och199192kr.200 milj.199091,budgetåretmilj. kr. för

199293.budgetåret
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Stödet syftar till fortsatt hävd odlingslandskap, och kulturvärden ärnatur-av vars
nationellt intresse. l vissa fall skall stöd också kunna utgå till angränsandeav

arealer de behövs för bevarat helhetsintryck landskapets ochettom natur-av
kulturvärden.

Principen för stödettill landskapsvårdandeåtgärder hävdenskall säkerställasär att
länsstyrelsensluter avtal medden berördabrukaren vissattgenom ett att, motom
förersättning detta landskapsvårdandearbete,fortsättahävden.

Naturvårdsverketdisponerar inom for reservations-ocksåsärskildamedel ramen
anslaget BidragB till miljöarbete miljödepartementets verksamhets-inom
område, för vård områdenför NVLvilka förordnandemeddelatsmed stödav av
naturreservat m.m. eller naturvårdsfonden. fårredovisas Dessamedelsom
också användas för bidrag till vård ädellövskogsmarker och andra land-av

åtgärderskapsvårdande inom odlingslandskapet.

2 Beskattningsfrågor3.

avsnitt redovisasI detta vissa Skatteregler har relevansför utredning-gällande som
arbete,särskilt vad gäller herrgårdar-naoch slotten.de privatägdaens

.l lnkomst-3 2 företagsbeskattningoch.

till de privatägdarelation slotten det framför allt följandeI herrgårdarnaoch är
skattereformeninslag i betydelse.ärsom av

näringsverksamhet inkomstslag, näringsverk-Qlika tillsammanförstyper ettav
All beskattning andrajuridiska bl.a.samhet. aktiebolag flertaletoch personer,av

iskall ske dettastiftelser, inkomstslag.

enskilda indelning i aktivnäringsidkares näringsverksamhetfråga görsI om en
och passiv varmed denverksamhet verksamheterverksamhet. Aktiva attmenas

för-skattskyldige i inte verksamhet bildarioväsentlig omfattning arbetat enresp.
kande Passivaverksamhetervärvskälla slag.även olikaär sinsemellanom av
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förvärvskälla fåribilda förvärvskällor. Kvittning underskottdäremot skilda enav
i förvärvskälla.inte ske överskottmot annan

nivå30 harSkattesatsen beskattning inkomst kapital %. Denna ävenför ärav av
bolagsskatten.

närings-kategorier.privatbostäderochFastigheter för fysiska i tvåindelas personer
näringsfastigheter.betraktasfastigheter.Juridiska fastigheter alltid sompersoners

redovisasi inkomst-bostadsbeskattningengäller privatbostäderFör den löpande att
fastigheter inkomst-bostäderoch redovisas i detslaget kapital medanandra nya

Skatt påSchablonbeskattningenslaget småhushar slopats.näringsverksamhet. av
också förfastighetsskatt. Motsvarandeinnehavet i stället gällerut man-tas som

frånbrytsalltså betraktas privatbostadochgårdsbyggnadpåjordbruk, utsomsom
näringsverksamheten.

tordeoftaanvändning vilketDet kan tilläggas vid blandad fastighet,att av enen
avgörandeförövervägandeaktuellt för herrgård,blir det användningssättetvara en

hänföras. Någon fastigheten görstill vilket inkomstslag skall uppdelningden av
användsinte i Om byggnad till hälftenheller det än somsystemet. ennya mer

för privat-behandlasenligti helhet de gällerprivatbostadskall den sin regler som
bostäder.

bebosinnebära herrgårdar intel praktiken torde detta komma utanatt att som
för betraktasmöjligen representationsändamålanvänds kontor och somsom

ocksånormaltanvändsmedanherrgårdar privatbostädernäringsfastighet, som som
privatbostäder.beskattasi sin helhetkommer att som

underhållochframför effekt driftförändring får allt kostnaderförDenna attgenom
blirprivatbostäder,mån används längreherrgårdarna, i den de inte av-somav
innebärmåste bestridasmed beskattademedel. Bestämmelsernadragsgilla utan

bostadsända-inteför herrgård skall försålundakraftiga incitament användasatt en
mål.

3 kap.enligtdet gäller fastigheterför utredningsarbetetAv intresse är när att,- -
vartillspecialbyggnad,skatteplikt inte föreliggerfastighetstaxeringslagen, för2 §

ändamålkulturelltbyggnadkulturbyggnad, dvs. förbl.a. hör användssom
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liknande. före-eller Det faktum skatteplikt intesåsom biograf, attteater, museum
sådanabyggnader från skattskyl-till i princip frikallasligger innebär dels ägareatt

dels fastigheten fråni fråga undantagendighet för fastigheten,inkomst ärattav
specialbyggnader allmän bygg-statlig räknasbl.a. också s.k.fastighetsskatt.Till

tillhör menighetellernad, byggnad kommunvarmed förstås staten,som annan
förvaltning,styrelse, rättsvård,ordning eller säkerhetoch för allmänanvändssom

likartad byggnadskallmed användning. Somallmänfritidsgård byggnadochsamt
vilketanvändsför affärsdrivandeverksamhet,dock inte byggnad statenssomanses

relevans förändrakan ha övervägerbestämmelse närär attsenare som man nuen
lokalhållningenoch fall del bygg-iför statligaden göra storsystemet vart avom en

tillverksamhet affärsdrivandeverksamhet.nadsstyrelsensnuvarande

13§ fastighets-ocksåbestämmelseni kap.Av visst sammanhanget 7intressei är
förklaratsbyggnadsvärde byggnad, harförtaxeringslagen,vari stadgasatt en som

tillhörandeför sammanlagdavärdet byggnadenochbyggnadsminne, är tomt.av
bygglagen föri 3 kap. 12 § plan- ochSamma byggnadskall gälla avsessomen
mark tillskyddsbestämmelserhar meddelats.Förvilken rivningsförbud eller taxe-

inte bestämmasnågotvärde.ringsenhet skalldet här slagetav

vidtagits i frågaocksåde förändringarAv intresse sammanhangi dessa är omsom
genomförts för sådanreavinstbeskattningEvig harrealisationsvinstbeskattningen.

skillnadNågonlös skattefri efter fem årsinnehav. görstidigare varitegendomsom
Även egendominte egendomenförvärvats.den lösamed avseende hur som

alltså.gåva inkluderasförvärv t.ex. ellererhållits benefikas.k. arvgenom

gällakulturmiljövården olika GenerelltkanDetta sägasintresseför sätt.är attav
decimeringellerförsäljning dvs. skingringdet brafrån detta perspektiv är att av

realisationsvinstbeskattningdvs.innehavsamlingar beskattas än snararesnarare
försäljninguppståi de fallProblemkan dock närförmögenhetsbeskattning.än av

nödvändig störrenågon nödvändig för bekostasamlingardel är att t.ex. enav
byggnaden.underhållsåtgärd

Förmögenhetsbeskattning3.2.2

på den beskatt-skall beräknasförmögenhetsskattenstatligagäller denAllmänt att
skatte-denförmögenhetbeskattningsbarfönnögenheten.Såsomningsbara upptas
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skillnadenmellan denärfömiögenhetenskattepliktigaDenformögenheten.pliktiga
tillgång i näringsverk-inte ärFastighetskulder.och somtillgångarskattskyldiges

hela sitt värde. Dettamedförmögenhetenbeskattningsbaradeningå iskallsamhet
vidtaxeringsvärdet beskatt-utgörsegendom,fastför avgenerelltliksomsenare,

utgång.ningsånets

till mark-skalldenegendom tasuppattvärderingenförgäller avGenerellt annars
särskildabestämmelser.enligtvärderasnäringsverksamhetEgendominadsvärdet.

skillnadenförvärvskällan utgörs avsubstansvärdetkan avjordbruk sägasattFör
värderingsregler ideenligt angesberäknade somskulderochtillgångardessmellan

s.k.% enligt den30ned tillvärde sättsDettaförmögenhetsskatt.statliglagenom
lättnadsregeln.

byggnadskall intesådanförtomtmarkochjordbruksfastighetBostadsbyggnader
då byggnadernafall änijordbruk annatförvärvskällanitillgångbehandlassom

bostads-arbetskraft. Närarrendatoms enellerbostad för ägarensanvändssom
inteförvärvskällan fåritillgångbehandlasskallintetomtmarkmed sombyggnad

itomtmarken räknasochbyggnaderna avtillsighänförskulderdeheller som
förvärvskällan.

ochskattskyldigesdenavseddaförantikviteter ärochinkl. konstlösöre somInre
silver förmögen-ochguldädelstenar,obearbetadebruk,personligafamiljshans

föranvändsegendomenOmskattepliktiga.dockSmycken ärinte.hetsbeskattas
skalldärförbrukasomsättsellerFörvärvsverksamhet resp.ibrukstadigvarande

samlingarjämförligadärmedochkonst-bok-,konstverk,Förske.beskattning
tillgängliga fördemhålleryrkesmässigtskatteplikt ägarendessutomgäller om

allmänheten.

gåsällandettorde attskattefriaslag meraolika ärsamlingarocksåEftersom av
personligtforintedet ärgrund avsettbeskattas attskalllösörevisst avhävdaatt

bruk.

dettillskallridhästarochmotorcyklar tas uppbåtarbilar,lösöreYttre t.ex.som
för-normalaunderförsäljningvidbetingathakanegendomenvärde ansessom
ochegendomsådanfrågabegränsadiDeklarationskontrollen är omhållanden.

ofta.godtasvärdenlågamycket
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Aktier på inländsk eller utländsk börs, andelar i aktiefondernoterats samtsom
andravärdepapper aktier marknadsmässigt till 75 detän %omsätts tassom upp av
noteradevärdet. Aktier inte marknadsmässigtvärderastill 30 %omsättssom av
substansvändet bolagets eller jordbruk.tillgångar ned i rörelse Andelar ilagtsom
handelsbolag,kommanditbolagoch ekonomiskaföreningarvärderaspå sättsamma

onoteradeaktier.som

skattskyldighet föreligger vissadödsbon,föreningarför fysiska ochsamtpersoner
samfund. För undvika dubbelbeskattning svenskaaktiebolag och fler-äratt t.ex.

ekonomiskaföreningartalet befriade fömiögenhetsskatt.från

frånBeträffande undantag skattskyldighet fråga inkomst- förrnögenhets-i ochom
stiftelserför och ideella föreningar till avsnitt 3.3.2.skatt hänvisas

för fysiskaSkattesatsen vissa familje-bolag dödsbonochutländska samtpersoner,
progressiv 3 %stiftelser och varierar 1,5och för beskattningsbaraför-är mellan

mögenheter överstiger 800000 kr.fribeloppettsom av

enligtSkatteskalan följande:utser

800000-1600000 kr. 1,5%
1600000-3600000 kr. 2,5%
3600000- 3,0%

skattskyldiga 1,5promille på förmögen-övriga proportionell skattFör tas uten
25överstiger 000het kr.som

1970:172 begränsningenligtbör tilläggas i lagenDet särskildaregleratt om av
ned denfall får statlig förmögenhetsskatti vissa inkomstskatt sättasskatt och om

vid 1990 års taxeringskattensammanlagda överstiger spärrbelopp ut-somett
beskattningsbarainkomsten och50 justeradegjordes % densumman avav av

tilljusterade leder skatteuttagetunderlaget tilläggsbelopp.Detta% det25 för attav
skattesatser här redo-förmögenheter understigadeväsentligtför kanstora som

visats.

förmögenhetsbeskattningenividarekan förslag förändringarTilläggas att om
1990:91promemorian Fiinom finansdepartementetupprättade Dsidenframlagts
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sänktföreslås bl.a.promemorianförmögenhetsbeskattning.I att enReformerad
delvisellerfinansierasheltfribeloppethöjning genomeventuellochskattesats aven

värderingsreglema görsskerbreddas.Detta attför skatteuttagetbasen genomatt
till-ochavskaffasbegränsningsreglemaochlättnads- nyas.k.likformiga, demer

privatabetydelseför de ägarnasärskildFörslag avskattepliktiga.blirgångar av
skatte-skulle görasantikviteterkonst,samlingarherrgårdar m.m.är attt.ex. av

% sub-30endastinnebärandejordbruk,forlättnadsregeln att avpliktiga samtatt
beskattas,slopas.näringsverksamhetkapital ivisststansvärdetav

ochövervägandenytterligare attkräverfrågornameddelatRegeringen har att
regeringensfrånnågraförslagföranledakommerdärför intepromemorian attnu

sida.

Fastighetsskatt3 2 .3.

fastig-vidåri huvudsaksådanafastigheterskattepliktiga somfastighetsskattTill
lantbruksenhetellerhyreshusenhetsmåhusenhet, ombetecknatshetstaxeringen som

ellersmåhusföreller tomtmarkhyreshussmåhus,finnslantbmksenhetenpå
bostads-gradfastighetsskatteni hög ärstatligadeninnebär enhyreshus.Detta att

fastighets-forföremålÄven näringsfastigheter dockärantalbeskattning. stortett
hyres-hyreshusenhet,dvs. utöverunder begreppetgår insådanaskatt.Det är som
kiosk-restaurangbyggnad,hotellbyggnad,kontorsbyggnad,bostäderhus för även

exploateringsmarktomtmark ochbutiksbyggnad,ochparkeringshus samtbyggnad,
fastighetsskattÖvriga förinte föremålnäringsfastigheterärbyggnader.för sådana

inkomstförskattskyldigaägarebrukare är avderasbeskattas attgenomutan
tillellerfastighettill innehavhänföraskani sinnäringsverksamhet avtursom

rörelse.

avseendetaxeringsvärdet%beskattningsår1,5varjeförFastighetsskattenutgör av
småhusavseendeoch tomtmarksvärdetbostadsbyggnadsvärdetellersmåhusenhet

ellerhyreshusenhettaxeringsvärdet avseende2,5 %lantbruksenhet,på samt av
lantbruksenhetpåavseendehyreshustomtmarksvärdetochbostadsbyggnadsvändet

1992 ochFör1993.taxering avseende1994årsfr.o.m.gällerskattesatserDessa
övergångsregler.1992 gäller vissaoch1991avseendetaxeringar1993års

avdragsgillvid taxeringen.fastighetsskattennäringsfastigheterärFör
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gåvobeskattning2 43 Arvs- och..

former arvsbcskattning, kvarlåtenskaps-Man kan nämligenskilja på två olika av
kvarlåtenskapsskatt såsomskatt beräknaspå kvarlåtenskapenoch arvslottsskatt.En

beräknaspåhelhet, arvslottsskatt varje arvingesellermedan testamenttagaresen en
Sedan1959 arvslotts-särskilda harvi i Sverigeenbartkvarlåtenskapen.andel i en

beskattning.

komplementGåvoskatten till i meningenarvsskatten denär att utanettatt sesom
gåvorkommandearvsbeskattning undvikasskatt på kunnagåva skulle genomen

underlivstiden.

äri gåvor.De beskattningsrcglema huvudsak För ochmateriella gemensamma arv
likheter SåArvs- också med förrnögenhetsbeskattningen.och gåvoskattenhar är

tillgångar och väsentligtskulderi allt desamma.reglernaför värderingt.ex. av

förvärvas förmåns-Arvskatten ellerför egendomutgår testamentesom genomarv,
egendom gåva och medtagarförvärv. utgår För förvärvasGåvoskatt som genom

gåvalikställt förvärv.

allmännyttigaDet egendomen skattskyldig. Vissaden förvärvarär ärsomsom
ändamåletskattefrihetFörsinaförvärv. Om det allmännyttigaorganisationeråtnjuter

fallfrån såväl gåvoskatt, i andrasärskilt åtnjuts frihetär kvalificerat arvs- som
3.3.2.enbartfrån redovisning detta avsnittgåvoskatt.För av se

harDen behandlingen inte sammanslutningförmånliga skatterättsliga medges som
intressen.Dentill tillgodose medlemmarnasekonomiskasyfte i sin verksamhetatt

gäller inte juridiskheller utländsk person.

Skattskyldigheten princip all egendom.Som redan sker värde-omfattar i nämnts
vilketfönnögenhetsbeskattningen,videgendomenpå likartatringen sätt somav

principmåstedock tilläggas iavsnitt. För lös egendomredovisatsi föregående att
oftastsäljs ofta finnsi dödsboninte såEftersom lösöretgäller försäljningsvärdet.

försiktigt beräknatfår då användaförsäljningsvärde.Manverkligt beräknatinget ett
förunderlagbouppteckningenövervägandeantalet fallförsäljningsvärde. I utgör

från värdei praktiken starkt detavviker värdetarvsbeskattningen.För lösöret som
verkligantikviteter. Omgäller konstochförsäljning, speciellt vaderhålls vid enen
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till det verkliga för-egendomenskall tasdödsfallet uppefterförsäljning skett strax
säljningsvärdet.

beskattningenskärps störreDelsskala.progressivdubbelefterSkatten tasut en
släktingaravlägsnareforskala samtefter strängareutgår skattendelslotten är, en

olika skatteklasser.finnsDetavlidne. tremeddensläktallsinte ärmottagaresom
efterlevande makeräknasbeskattningen,lindrigastedenmedförTill klass som

likställsMed makesvärsonsvärdotter.ochavkomlingaroch derasbarnsamt
fosterbam.ochadoptiv-,jämställsbarn styv-Med1988sambo.fr.o.m.

be-juridiska ärdehänförsHit personerförmånligaste. somdenIIIKlass nästär
hänförs allabeskattningen.HithårdastedenmedförKlassgåvoskatt.friade från

inteochsyskonbåde testamentstagaresåledesIll, soml ellertillhör klasssom
avlidne.meddenalls släktär

till grundavdrag,berättigadalltidberäkning ettvid skattensskattskyldige ärDen
10000 förkr. allagrundavdragetgåvaVidbottenbelopp. ärskattefrittdvs. ett

den januarifr.o.m. lmakeefterlevandeförgrundavdragetVidgåvotagare. ärarv
enligt klassför000 och70 kr.l mottagareövriga i klass000 för1991 280 kr.,

avlidna barn be-tillbarn äromyndigaOmyndiga bam00 kr.21eller III samt
återstårtillsvarje årför000 kr.med 10grundavdragtill ytterligare somrättigade

ålder.uppnårmyndigde

utseende:följandeharskatteskalomagällandeDe nu

KlasLl
kr.Skgggplikgg 1911,

skiktet;inom10%140 000-
skiktet;20 % inom00014000280140 000 +-
skiktet;30 % inom00042000560280 00 +-

inom skiktet;40 %000126l20 000000 l +560 -
skiktet;% inom50000350000200000 -ll +l20l

inom skiktet;60 %390 0005200 000 +ll -
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lilassJl
Amsskamkr.

35 000 inom15% skiktet;-
35 000 70 000 250 255 % inom skiktet;+-
70 0 140 00 14 00 35 % inom skiktet;+-

000 280 000140 50038 45 % inom skiktet;+-
280 000- 2 800 000 500101 55 % inom skiktet;+
800 000-2 487 500 65l % inom skiktel;+

KlaaLHl

42 000 10% inom skiktet;-
0042 84 000 4 200 20 % inom skiktet;+-

84 00 60012 30 % inom skiktet.+-

gåvoskatlgäller. i tillämpligaFör skatteskaladelar, för arvsskatt.samma som

Regelverket3 3 kring stiftelser.

stiftelserFrågan relevantär fleraför utredningsarbetet Ett skälsätt. ärom att en
huvuduppgifterna förär förutsättningarna skapa särskildstuderaatt attav en

kulturmiljölörvaltning.stiftelseför stiftelseformenskäl ofta användsEtt är attannat
olika kulturmiljövårdandeför syften.typer av

3.3.1 Stiftelsebegreppet, stiftelseformer, m.m.

i dag ingen allmänfinns beträffande VissDet civilrättslig reglering stiftelser. led-
dockkan hämtasfrämst 1929:116 tillsyn stiftelser,ning denlagen överomur

tillsynslagen, stiftelser. Permutationslagendock allas.k. inte täckersom
möjlighet1972:205 villkor i stiftelseförordnandeändraeller upphäva ettattger
kan uppfyllas.inte längresom

med syfte stiftelselagstiftning pågår inomåstadkomma generellEn översyn att en
1991.EnligtEn lagrådsremiss till höstenjustitiedepartementet. ärendetplanerasi

inhämtats genomgripandeunder någraplanerbesked hand angivitshar intesom
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lag-tillkomsteni sambandmedstiftelseformerexisterandeförändringar för enav
lagstift-iframtida förändringareventuelladärför inte beaktatstiftning. harJag

ningen.

fömiögen-Sverige. Ansenligagamla ijuridisk företeelse,Stiftelsen har, anorsom
bedrevssådanverksamhetändamåleller förför kyrkligatidigtheter avsomavsattes

Även fåkundeforskningundervisning ochfattigvård.ochkyrkan, sjuk-t.ex.
mellansamverkanvanlig form förblivittid har stiftelsenPådonationer. ensenare

bl.a.inomprivata intressenoffentliga ochmellanoffentliga ellerolika organorgan
gäller verk-ofta ideella, intressen detprivata,mellan skilda närnäringslivet eller

ändamål ellerexempelvis olikastöd tillvinstsyfte,i sig saknarsamheter som
verksamhet..vissfrämjande typ avav

för-självständiganslagit egendom såsomnågonföreliggerstiftelseEn attom
tvåkrävsändamål. tillsynslagenEnligtbestämtfortvarande tjänamögenhet ett

för-ochstiftelseförordnandestiftelserättshandlingar för konstituera ett enatt en -
stiftarenfrånskall innefatta viljeförklaringFörordnandetmögenhetsdisposition. en

hanegendomsjälvständig förmögenhetbildaändamålför visst somatt ett aven
överlämnabindandeha utfästelseskall vidareStiftarentillskjuter själv. attavgetten

egendomen.

verksamhets-avkastningsstiftelserochförekommer,stiftelserTvå huvudtyper av
bidrag oftast till fysiskasyfteharstiftelser. Den urpersoneratt gesomena --

Denfamiljestiftelser.stipendiestiftelserochpå förmögenheten,avkastningen t.ex.
siktebas,yrkesmässigtförmögenhetenmedsyfte utanandra har menatt somsom

undervis-ekonomisk ellersjukvårdverksamhetpå vinst, driva art, t.ex.avegenen
syftenmedverksamhetsstiftelsermängdtid harning. Under nyanyasenare en

stiftelseformenverksamheterharolika bedömtförvuxit fram somatt mangenom
bostadsstiftelserstiftelsefomiersådanaExempelpå samtlämpade. ärden nyamest

kulturstiftelser.olika former av

självständigmedel doneratsförvaltningmedMed stiftelser attsom somavsesegen
stiftelserändamål.I härtill talakanbestämtförmögenhet tjäna motsats omett man

tilldonationskapitaletöverlämnatssådanaförvaltning. Medmed anknuten attavses
förvaltas denna.organisationförbeståenderedan att aven
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anmälasöverstigande regel20 000 kr. skallförmögenhetstiftelseEn med somen
stiftelse stårförvaltning anmäldstiftelsens Entill länsstyrelsen där utövas.i ländet

Länsstyrelsenfrämjar ändamål.allmännyttigtdenunderlänsstyrelsenstillsyn ettom
övervakasanmäldastiftelser. Stiftelsensförvaltningskall föra förteckning över av

tillsynslagen ellerstiftelsen inte enligtskötsingripalänsstyrelsen, kan omsom
Varjeupplysningar.skall stiftelsenråd ochLänsstyrelsenföljer sinaföreskrifter. ge

stiftel-berättelse hurlänsstyrelseninsändatill överräkenskapsårskall stiftelsen en
räkenskapema.under året sammandragändamål tillgodosettshar samtett avsens

strideroch stiftelsen beslutfattatuppgifterna motLänsstyrelsengranskar somom
förarättelseellerlänsstyrelsen föreläggandekanlag eller föreskrifterandra omge

talanvid domstol.

stiftel-tillFörslag lag stiftelser1987:14[promemorian Ds Ju att en nyangesom
grund-idagunder destiftelsetyper inte fallerselag omfatta vissaböräven som

fyllergälla sidofomter stiftelser väsent-kanläggandedefinitionerna. Det ettsomav
ligt praktiskt behov.

privaträttsligmedStaten förening ärverkar ibland i natur.ett annat som avorgan
medSamverkanstiftelse.inte såsällanaktiebolagMångagånger dettaär ett enmen

eller be-stödjasärskilt vanliga det gällersådanasjälvägande närär t.ex attorgan
medelårligen tilldärvidkulturområdet. Statenskjuterdriva inomviss verksamhet

för verksamheten.

ocksåjustpromemoriani ärEtt stiftelseformsådan omnämnsexempel på somen
finansierasdelvishelt ellerstiftelser verksamhetanslagsstiftelser,dvs. sådana vars

via anslag.

till-föranslåmedelStaten förening medikan ellerockså att genomannanensam
ändamål.bestämttillgodoseförmögenhetvaraktigtsjälvständigskapandet ettav en

värdefullsärskiltunderhållavissochEtt bevarasådantändamålkan egen-attvara
intresse.kulturelltdom av

stiftelserBeskattning3.3.2 m.m.av

skattskyldigajuridiskaandraföreningar liksomideellaStiftelser och är, personer,
skattskyldigaprincipiinkomstskatt.Dekommunal äralltså intestatligendasttill
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till 30 %uppgår den beskatt-ochproportionellSkatten avärinkomst.för allslags
inkomsten.ningsbara

de har allmän-förutsattallmänt,gäller att ettföreningarideellastiftelser ochFör
näringsverksam-inkomstförskattskyldighetfrånbefriade avdenyttigt syfte, äratt

rörelse bland fastigheterellerfastighettill innehavhänför sigintehet avsom
indelassyftenakan i två kate-allmännyttigajordbruksfastighet. Deinräknasäven

övriga.ochallmännyttigakvalificeratgorier.

i 7 § 6mom. lagensyftena sägsallmännyttigakvalificeratBeträffande de
från skattskyldighetfrikallade förSILinkomstskatt1947:576 statlig attom

innehav fastighettill ellerhänför sigintenäringsverksamhetinkomst avsomav
inte bedrivs iverksamhet vinstsyfte.vilkassjukvårdsinrättningarrörelse kyrkor,är

bafmhänighelsiüfätlningâr,

fastställts regeringenharstadgarhushållningssällskapmedforskning avsomsamt
regeringenbestämmer.myndigheteller som

allmännyttigakvalificeratdefördettapraktiska innebördenviktigasteDen av
åtnjuter skattebefrielsedesannoliktbeskrivs i 6stiftelser sålunda är attmom.som

vilketrörelseeller fastighet,inedlagtkapital inteavkastningpå ärför löpande som
näringsverksamhet.intäktinräknas avannars som

frikallade från skatt-också6i detta ärStiftelser den karaktär mom.angessomav
den allmän-användsförfastigheteni den månfastighetskyldighet för inkomst av

sådan.verksamhetnyttiga stiftelsens som

kulturminnesvárdsammanhangetutredningsarbetet ispeciellbetydelseför ärAv att
härmed tolkas dock täm-Vadvetenskaplig forskning.kan räknas avsessomsom

till ändamålkultumtinnesvård harendast sådanHit räknas attligen snävt. som
museiverksamhetstårdärmedochför forskningsäkerställa föremålbevara och

nara.
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undervisnings-atti lagens § akademier,allmännaHärtill kommer 7 4 bl.a.mom.
företagareföreningar allmänna försäkringskassor,erhåller statsbidrag,verk, som

den s.k.arbetslöshetskassor, antal uppräknadeinstitutionererkända mfl., samtett
såsomAllmänna sjukförsäkringsfonden,katalogen, pensionsfonden.Allmänna

allNobelstiftelsen, Norrlandsfonden från skattskyldighet förfrikallasetc., annan
fastighet.inkomst näringsverksamhet hänför sig till innehavinkomst än av som av

ideellaövriga allmännyttiga lag 7 § 5ifråga syften isägs attsamma mom.om
från inteföreningar frikallas skattskyldighet inkomst näringsverksamhetför av som

fastighethänför sig till innehav rörelseellerav om:

familjs,föreningen har till huvudsakligt begränsningtill vissa syfte utanatt -
familjers, föreningens eko-vissa eller andrabestämdamedlemmar personers

nomiska intressen främja i 6 eller andraallmän-ändamålsomanges mom.-
ändamål,nyttiga såsom välgörande, sociala, politiska, konstnär-religiösa,

idrottsligaliga, eller därmed kulturella ändamål,jämförliga
föreningen i sin uteslutandeverksamhet uteslutande eller såb gott som

ändamåltillgodoser undera,som anges
föreningen inte inte med hänsyn tillc medlem,någon inträdevägrar omsom

föreningens syfteomfattningen verksamhetellereller föreningensarten av
eller orsak det,särskilda motiverarskäl samtannan

bedriver avkastningend föreningen skäligenverksamhet motsvarar aven som
tillgångar.föreningens

allmännyttigasyftenåtnjuterintemotsvarande kvalificeradeStiftelsermed mindre
inkomstskatt. stiftelser detbefrielse från skyldighet Förstatlig ärbetalaattsamma

skattebefrielse.sådanenbartde kvalificeratsåledes syftenaallmännyttiga somger

frikallade från skatt-landstingskommuner generelltStaten. äroch kommuner
skyldighet för all inkomst.

statlig in-skattskyldigheten forförSkattskyldigheten förmögenhetsskatt följer
redovisat befriad frånpåvilket sätt ärinnebärkomstskatt, omvänt denatt som

från skyl-mån befriadmotsvarandebetala inkomstskatt ärskyldighet också iatt
tömiögenhetsskatt.erläggadighet att
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sammanslutningar ordetstiftelser ochoch gåvoskatt gällerfrågaI attom arvs-
all-och gåvoskatt kvalificerati lagenideell förening användsinte ärom arvs- som

vilkaoch gåvoskatt.Avgränsningenbefriade från bådearvsskattmännyttiga är av
inkomst-huvudsakmed gäller föri vadsyften ingår här överensstämmer somsom

fömiögenhetsskatt.och

medför stiftelse sammanslutninggäller bl.a. ellerfrån enbart gåvoskattBefrielse
religiösa, välgörande,sociala,politiska, konstnär-ändamål främjahuvudsakligt att

allmännyttigajämförliga kulturella eller eljestandradärmedliga, idrottsliga eller
främjastiftelse medhuvudsakligt ändamålskattefrihet åtnjuter ocksåändamål. att

folketshus-understödsföreninvissa registrerade vidarelandets näringsliv, gar,
främstaliknande sammanslutningbygdegårdsföreningellerförening, varsannan

samlingslokal.tillhandahållasyfteär att

behand-befriade från gåvoskatthar förmånligareorganisationerSådana är ensom
eftersomde beskattasgäller arvsskatt, enligtling detandraän när gynnsammareen

i avsnitt 3.2.3.beskrivningenskalaklass III enligt

beträffande och fömiögen-reglerna inkomst-finns alltså skillnadHär gentemoten
ingen olikaoch gåvoskatt skillnad mellanifråga görshetsskatten. typerom arvs-

olikamångasammanslutning kanStiftelse eller inbegripaorganisationer.av
föreningar. skattskyldighetenideella Avgörande för ärorganisationsformerinkl.

verksamheten.syftet medenbart

allmän-gällerförmögenhetsskatten stället kvalificeratochI fallet triedinkomst- att
allmäntskattebefrielseerhåller kvalificerat ellerstiftelsernyttiga som merasamma

stiftelsernamedande allmäntföreningar, allmännyttigaallmännyttiga ideella mera
åtnjuternågraändamål inte skatteprivilegier.kulturellamedolikat.ex.

skärp-deframförsärskilt intresse, allt bakgrundFastighetsskattenär mot avav
för all-fråga gällerbeslutats.l fastighetsskattfastighetsskattenningar omsomav

demförskattepliktideella föreningar inte föreliggerstiftelser ochmännyttiga att av
verksamhettill övervägandedelfastigheten i derasfastigheter användsägda om

[l990:325].4§ fastighetstaxeringslagendå. 3 kap.enbartsåsom sådana,men
därförstiftelse inkomstskattbefriadinnebära frånskulle kunna ärDetta att somen

forskningkulturrniljövården betraktas vetenskapliginomdessverksamhetatt som
i dendirektfastighetsskattför den fastighet användsbefriad frånocksåkan bli som
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intesådan. föreliggerSomtidigareverksamhetenkulturmiljövárdande nämntssom
fastighetstaxeringslagen,kulturbyggnader 3 kap. 2 §heller skatteplikt för s.k.

dem.såsom ägerspecialbyggnader,oavsettvem som

allmänna bygg-inte heller skatteplikt för s.k.föreliggerSom tidigare redovisats
menighet ochkommun ellernader. tillhördvs. byggnad staten. somannansom

fri-säkerhetförvaltning, rättsvärd,ordning elleranvänds styrelse,för allmän samt
intelikartad användning. byggnadSom allmäntidsgård medoch byggnad anses

affärsdrivandeverksamhet.byggnad föranvänds statenssom

kommunalstatligellerägandetinnebördenDettahardenpraktiska att t.ex.om enav
byggnad,sådantill stiftelse såskulleförasförvaltningsbyggnad skulle över en en

fastighets-skatteplikt, träffasnormalt kommaför vilken inte föreligger att avnu
allmännyttig ellerinte betraktasstiftelsenskatt, antingen attgenomatt somgenom

inte kanallmännyttig där detstiftelsen betraktassigi och för attansessom men
allmännyttiga sådan.verksamhetbyggnaden Stiftelsensianvänds som

sina direktivföreningsskattekommittén Fi 1988:03 skall enligtStiftelse- och
skattebestämrrtelsemaforkan behövasundersökavilka ändringar att anpassasom

kommitténtilläggsdirektiv harlagstiftningen.civilrättsliga Itill denplaneradenya
tilläggsdirektivenstipendier, Ibeskattningenbl.a. fått i uppdrag överatt av m.m.se

förlängts.harocksåkommitténsarbete

civil-denframför arbetetmedalltförlängningSom skäl för denna att nyaanges
kommitténsförtill grund över-skall liggarättsliga stiftelselagstiftningen, som

utformning, har försenats.väganden skattereglemasom

Fideikommissystemet3. 4

hertigdömenärftligaGustav Vasas1500-taletinrättadesUnder testamentegenom
Erik XlV:sbörjan underavkomlingar. Medoch derasför kungens söneryngre

ochantal1600-talet instiftadestill mittenregering och fram ett stort grev-av
gick i påEgendomarnakronan.erhölladligafriherrskap stormän arvavsom

ñdeikommissinstitutetutvecklingförstfödslorätt. Ur denna växteeftermanssidan
hälft. Vid1600-taletstilldet härledasnuvarandeform kanfram i sinoch senare

sinafideikommiss förinstiftaenskildabörjadedenna tid testamentengenom
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sinaättlingarsadelnförbli att tryggasättbl.a.komFideikommissen ettattarvingar.
åt eftervärlden.bevaradesegendomamaocksåinnebarställning.Det attframtida

gård medeller störreslottbeståendeofta en om-ettFideikommissegendomen, av
lösegendom smycken ochvärdefullare somlandområden, ävengivande avmen

manlige Egen-äldstetill denskick arvtagaren.i odelatgå iregelskulle ikonst, arv
inskränkning i äganderätteninnebarDettasäljaseller pantsättas. enintefickdomen

förnyttjanderätt brukarensochbesittnings-fortsatt arv-samtidigtgaranterademen
ñdeikommiss.hundra Medinrättades1700-ta1en1600-och ett parUndertagare.

fideikommiss-dockkomrevolutionenfranskainflytande denundertiden och av
allt rättviseskäl.framförmotstånd,växandemedbetraktas avinstitutet ettatt
förhållandei till sinagynnadesäldsteansågsdetorättvistSärskilt sonenattvara

arvsrättsligt avseende.ilikställighetsyskonsprincipenstredvilketsyskon, mot om

egendom för-i fastfideikommissstiftaupphävdes genomSverige rättenI att nya
den 25 april 1930tör-testamentslagcnden1810.Genomaprilden 27ordning nya

med införandet lagenochIegendom.fideikommiss i lösstiftande avbjödsäven av
fortfarandefideikommissdeskallfideikommissavveckling1963:583 somavom

avlider.innehavarenuvarandeupphöraexisterar när

jordbruksñdei-avskaffandeanfördesbl.a.avvecklingenkringdebatten ett avI att
självägande befolk-bofasta,denökningtillskulle medverkakommissen aven

strida den iñdeikommissinstitutetansågs motlandsbygden.Dessutomningen
lyftesrättviseargumentetalltsådetarvsordningen.Härgällande somSverige var

ñdeikommissinstitutetförförsvaranfördestillfrämst varfram. De argument som
upphäva redanrättsuppfattningsvenskansågsstrida atträttslig Det motart.av

Fideikommissenlag.svenskinstiftatsfideikommiss repre-befintliga genomsom
och medivärdenkulturellaochekonomiska ettoftasenteradedessutom somstora
jämförelseSomskulle komma äventyras.ñdeikommissinstitutetavskaffande attav

väsentliga kul-uppfattningallmänStorbritanniendär det atttillhänvisades envar
etableradesedanlängei landetdenskulle kommaturvärden arvs-att raserasom

mång-fortsätta med sindärDärför valdebon. atttill äldsterätten mantogssonen
tradition.hundraåriga

särskildaavseenden be-ifideikommiss haravveckling ettI lagen paravom
kulturhistoriskatillvaratagandetmedharintagits görastämmelser avattsom

värden.
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synnerligt kulturhistoriskt6 § Har ñdeikommissegendomen värdel lagens sägs:
eljest särskilda [regeringen] förordna ñdei-eller skäl därtill, må Konungenäro att

bestämmelser tillämpning tills vidare eller till dessikommissurkundens skola äga
angiveninnehavare avlider.beslutet ñdeikomissetav

§ Till förebyggande samling möbler, tavlor, böckerlagens 17I sägs: att avav
föremål värde erhåller försämrad vård,andra särskilt kulturhistoriskteller av

förordnaeller bortflyttas, må fideikommisset avvecklas,skingras Konungen, när
skall eller kultmvårdandeinstitu-samlingen lösen [staten]avståstill kronanmotatt

Konungen bestämmer.tion, som

dock dessabestämmelserhaftSåvitt kunnat under utredningsarbetetharutrönas
begränsadpraktisk betydelse.

finns det i dag i fast ochSverige 70 ñdeikommiss lös egendom.Drygtkändal ca
jordbruksñdeikommiss. ñdeikommissinnehavare vill30 dessa Omär t.ex.enav

jord måste han söka ñdeikommissnämnden. Fideikommiss-sälja tillstånd hos
ñdeikommiss ärendennämndenhandlägger ärenden aweckling samt omavom

i införandetpermutation ñdeikomntissforordnanden inrättades sambandmedochav
awecklingslagen den 1januari 1964.av

Fideikomrnissinstitutet begränsadrelevans för utredningenshar signaturligtvis i
dess historiaemellertid påminnelse existensochDet är motiveratarbete. med omen

fideikommissen mycket viktig roll för bevarandetunder spelateftersom lång tid en
antal betydelsefulla herrgårdsmiljöer, naturligtvisslotts- ävenochett om manav

förvissoihåg värdefulla herrgårdaroch slottkomma alla kulturhistorisktmåste att
vidfideikommiss.Genom ñdeikommisseninleddesvarit awecklingeninte enatt av

1960-talethar den fulla betydelsenförhållandevis tidpunktså mittensen avsom av
till bevarande herrgårds-arvsskiftenasstarkt möjligheternanegativaeffekter för av

dedelar Sverigessamladeinte kommit fall förtill varjeimiljöerna uttryck,ännu av
herrgårdsmiljöer fideikommissystemet.och ingått islotts- som

angåendei gällandelagstiftningdirekt relevans arbeteförfinns utredningensDet en
fideikommissförbudet, vilketoch sätterñdeikomtrtissen det det rådande s.k.är

for vilka lösningar föreslås.kanvissagränser som z
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utredningenskvarvarandeñdeikommissen iför derelevansOmvänt kan finnas en
blir aktuelltarvsskifteavveckling och därmedsåförslag, eftersom ettsnartenman

bibehållasekonomisktunderlagskall kunnatillräckligthurställs inför problemet ett
möjligt.herrgårdsmiljönskallbevarandeför varaatt ett av
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situation4 Dagens

4. l Kunskapsläget, m.m.

Den kunskap intressant för utredningendet kunna i dettaatt presenteravoresom
kapitel, intresseoch generellt för arbetet inom kulturmiljövården,är ärsom av
väsentligen kunskaptvå slag.Den gäller hur mångakulturhistoriskttypenena avav
intressanta vi egentligenobjekt olika slag talar När uttrycket av olika slagav om.
används Kategoriseringefterjag därmed olika dimensioner;delsen typenavser av
kulturhistorisk slottsmiljö, herrgårdsmiljö,miljö, industrimiljö delst.ex. osv.,
graden kulturhistoriskt värde, synnerligen märklig dvs. byggnadsminnet.ex.av
eller byggnadsminnesförklara. särskiltvärd värdefull tillämpningsområdetatt
för PBL för3 kap. riksintresse kulturrniljövården12 §, 2 kap. 6 §NRL osv.

Som det begränsadangivits i kap. 3 finns kunskapredan i detta avseende.Inom
RAÄriksantikvarieämbetet självfalletfinns samladkunskap antaletbyggnads-om

minnen vilkaoch vilka liksom områdendessa förklarats riksintressensom som
för kulturrniljövården. visar denDäremot enkätutredningengjort hoslänsstyrelser-

redovisainte i alla kan kunskapsunderlaglän det möjligtgörattna ettman attsom
få samlad omfattningen synnerligenbild märkliga eller särskilt värde-en av av
fulla objekt inom kategorierna slott och herrgårdar industrimiljöer. Någonsamt
samlad kunskap vilka objekt eller områden skyddatsmed stöd PBLom som av

heller inte finnas.synes

Det intryck utomståendefår det gäller dessafrågor kulturmiljö-när är attman som
vårdenskulle ha vinna påmycket grund for sitt ha dennaarbeteatt att typsom av
grundläggande, systematiseradkunskap. Resurserborde enligt min mening av-

forsättas både inventeringarsystematiska byggnadsbeståndetoch utbyggnadav en
registerfunkdonemaför kulturhistorisktden värdefullabebyggelsen.av

andra kunskap utredareefterlysergäller faktiskaDen det tillståndettyp av man som
objekt skildaför eller miljöer slag.En sådankunskapsuppbyggnadkräver själv-av

fallet Naturligtvis finns det viss i frågorkunskap dessa inomän mer av resurser.
den offentliga kulturmiljövårdens organisation, ojämn ochdennakunskapärmen

inte redovisas i systematiseradform. Förhållande uppenbarligenkan Dettaen ger
det gäller frågeställningen vilka de samladebehoveninomnärargumentsvagare om
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bordekunskapsförsörjningen enligt minÄven led idettakulurmiljövården
i Föregåendeinventeringar nämntsdenmed somparallelltutvecklasmening typ av

stycke.

English Heritagei kap.redovisas attnärmarekansammanhanget nämnas,I som
sinafyra centralamålRAÄzs Storbritannieni ettmotsvarighet avsomnärmaste --
miljönhistoriska och vilka dessdenförtillståndetkunskapenangivit ökaatt om

den svenskakulturmiljö-förgiltig ävenmålformulering ärsådanEnbehov är.
fastlagt ämbetet skallRAÄzs finnsinstruktion attt.ex.organisation. Ivårdens
kunskap kulturminnenoch byggaplanmässigtinventera ommed uppledaarbetet att

for sig inteoch räcker medidetknappastbehöver sägaskultunniljöer. Det attoch
dels prioriteringsfrågatillmöjligenpåtalatshär ärVad enmålformuleringar. som

frågaockså vilka totalasjälvklarttillgängligaför en ominom resurser,menramen
ilänsantikvariema har sina enkätsvarförfogande. Flerastår till avsomresurser

inventeringar beskrivethärgenomföraförframhållit de inte har avattatt resurser
RAÄ, länsstyrelseroch läns-någon tvekan äventorde inte rådaslag. Det attom

besvärande.kunskapsunderlagbristenpåuppleversjälva sommuseet

slag här beskrivitsdetkunskapsystematiseradsamlad,avsaknad somI avav
Dit hör naturligtvis ikällor.olikaantalkapitelframställningeni dettabygger ett

RAÄ,främst ocksåorganisation,kulturrniljövårdensoffentligahanddenförsta men
visserligenlänsstyrelserna hartillställtutredningenenkätlänsstyrelserna. Den

alls, varför någonsamlad,intefrån vissa länskilda ochmycketpå sättbesvarats
innehållerinkomnaDeinte kanredovisningsystematisk svarenges.av svaren

skall dras.kunnaslutsatservissainformation förmycketlikväl tillräckligt att

på material till-studier,särskildavissaframställningen påövrigt grundasI som
myndigheter, påstatligavissa.lordägareförbundSverigeshandahållits samtav
utredningsarbetetförgenomförtsinomkontakterstudiebesökoch andra ramensom
utredningenssak-samladblandfunnitskunskapnaturligtvis på den somsamt --

kunnigaoch experter.

inom vissa katego-byggnadsminnen,totaltantaletuppgifterdet gällerNär resp.om
har sådanakulturmiljövårdenförriksintresseområdenantaletrier, samt avom

redovisats i kap.
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4.2 Privatägda herrgårdarslott och

Som redovisats i kap. 3 finns uppskattningsvis l 500 herrgårdsmiljöer i landetca
kan kulturhistorisktsägas Antaletvärde. ökar räknarsom vara även inav om man

bondgårdarmed kulturhistorisktstörre värde för den skull kunnabetecknasutanatt
herrgårdar. Herrgårdsmiljöema naturliga skäl främstär koncentreradetillsom av

våra uttaladejordbruksbygder. Skåneintardär särställning.Av landets85mera en
brukningsenheter med 500 hektar åkermark liggerän 47 i Skånemer
Jordbruksstatistisk årsbok 1989. Ett antal herrgårdsmiljöer finns i Mälar-stort
dalen där deras dock delvisnumerär bara torde kunnastora förklaras land-med
skapetskaraktär jordbruksbygd. Närhetentill landets huvudstad historisktav är,

väl såviktig förklaringsfaktor.sett,en

Norr Dalälven finns mycket få herrgåndsmiljöer delarän industri-om annat som av
miljöer brukskaraktär. Däremot finns i de nordligareäven delarnaav landet ettav
antalkulturhistoriskt mycket värdefulla bondgåndar.större

gäller dagensNär det skydd herrgårdsmiljöemaredovisadesi föregåendekapitelav
175slott och herrgårdaringår blanddedrygt l 000 byggnaderatt förklaratsca som

byggnadsminnen.Bland 1 områden förklarats700 riksintressensom ca som som
för kulturrniljövården ingår slotts- herrgårdsmiljöeroch i drygt 20 % fallen.av
Somframhölls i kap. 3 kan det dock inom riksintresseområdenvissa ligga flertalett
sådanamiljöer samtidigt det inom vissaområdenkan sig herrgårds-rörasom om
miljöer inte i sig utgör grundenför bidrar till konstitueraeller riksintressetsom att

Av länsenkätenframgår det övervägandeflertalethelt slott och herrgårdaratt är
direkt privatägda, medan mindre del har andra ägare såsomprivataen typer av
stiftelser, kommuner naturligtvissamt staten.

Huvuddelen de privatägdaherrgårdama slotten 80-90och ca % har fortfarandeav
användning iaktiv sin traditionella bl.a. privatbostad.roll framgårDeten som

tydligt enkätenockså för dominerandedelenden helt de herrgårdsmiljöerav att av
någonåtnjuter form skydd, mycket begränsadsåfinns eller ingen tillgäng-som av

allmänhetenför åtminstonelighet sådan.Frånofficiell vissaingen län framhålls-
flesta dede privatadock traditionell bakgrundmed mycketägarna äratt generösaav

intresserademed besökare. pressadarbetssituationoch kärvtemot Trotsatt ta etten
ekonomiskt läge, lägger många uppgifterenligt ideella skäl neddessa rentav--
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tillgängliga föri skick och dembyggnaderoch parkerpå hålla göramöda attstor
allmänheten.

Södermanlandslänägarbildenframhålls särskilt frångällerfråga och vadI denna
vanligaherrgårdar ochägarbilden i länet. Bådeomvandlingpågårdetatt aven

intressenter,kapitalstarkasnabbaretaktjordbruksfastigheter köps i allt upp av
någoninteunderstryks detta i och för sigStockholm. ärfrån Detfrämst att ny

iñdeikommissen.Godsen ofta baraforna harfråga deföreteelse i stannatutom om
skälbyta dågenerationerför sedan ochi tre-fyra ägaresläktsägo att sammaaven

skick ochför hålla ibehövts husenför friskadvs. gottattatt resursernya,som nu,
tidigare inte inneburit någraregel har detta störreeffektiv drift. Imarkernai nega-

värderingarofta tagit de tidigareharförändringar. De över ägarnastiva ägarnanya
tillgängliga förmiljöernabevara eller hållademockså det gällerattityder,och när att

generellaalldelesför tidigt dra någraenkätsvar,enligt dettaallmänheten.Det är, att
långti oftaförefaller de dagdet ägarnaslutsatserännu, mensomom nya avmen -

privatiserainställning och i ställetkänner behovifrån alltid har attett aven annan-
kanskenärmiljö. Vederbörandeherrgårdensomedelbara ärmarkområdenänstörre

andraellerunderhållaäldre överloppsbyggnaderangelägnainte heller lika attom
delar miljön.inslagelleroanvändbaraekonomiskt

harherrgårdarnafrån län allatendensframhållsdenna än nästanFrånsett ett attmer
be-utnyttjas i turistiska sammanhangskulle kunnadesådanakvaliteter somatt

sker,utsträckning vadmålgrupper isöksmål för olika störreännu än omnusom
sådanaundersådanHit hör verksamhet skeuppfylls. måsteförutsättningarvissa att
insat-sinaföruppstår får ersättningslitage inte ägarnaformer onödigt samtattatt
sådantillsjälvfallet ställer positivaförutsättning ägarna sigEn är att enser. annan

utveckling.

sammanfattningsvisherrgårdsmiljöemabevarandet kanfrågandet gällerNär avom
herrgårdsmiljön ijag angivitde källor den totalabild ärdensägas attatt somgesav

gäller:hotad.Hotendag starktär

odlingslandskapet,traditionelladet
överloppsbyggnader,ekonomibyggnader,äldre

parkenträdgården,
herrgårdsnriljön.centraladen
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förändring till följdgenomgått tidunder längreLandskapetskaraktär har av enen
fram-rationaliseringssträvandena Vidareinom jordbruket.faktorer,rad inte minst

fastighets-godseni ändradesambandmeddenhålls i mångaenkätmaterialetatt av
intvingades lägga dessas1980-talet arrendatorer,taxeringen i sägabörjan uppav
Även destycka och sälja gårdsbebyggelsen.marker huvudgården.under samt av

ändratdrastisktutsträckning och såldes Detta harforna avskildes i ut.stortorpen
på depunkter. Bl.a. förändradesbrukningssättetmångalandsbygdens påkaraktär

arrenderadeDe äldre betesmarkemaochforna marker. sämrearrendegårdarnas
odlings-bättre åkerjorden omarronderades,denåkrarna skog.planterades med

ochnivellerades. minskademarkskillnader Blandjordbmkethinder bort,togs
utsträckning spannmålsodling.imjölk- och köttproduktionen storersattes av

baraofta detavstyckadegårdarnaförändradesocksåGårdsbebyggclsenpåde var-
ekonomibyggnad lades till denboningshuset mindrenågonoch tomtennyasom

inte gick rädda.fick förfalla sålänge deellermedanövriga uthus attattgenastrevs
landsbygdsbefolkningen.minskning den bofastaProcesseninnebardessutom aven

huvudsakibeskrivningen denna ärDet skall påpekas även processatt avom
sådani högSödermanlandslän så tordehämtad från från processensomsvaret

jordbruk.omfattandede flesta medtillämplig längradkunnasägas meravara

livs-inför vad dengenomgående starkDet finns i ocksåenkätsvaren nyaen oro
odlingslandskapet.innebäraförmedelspolitikenkommer att

fort-denorsaker. Denekonomibyggnader har främst två ärHotet äldre enamot
vissainnebärjordbruketrationaliseringengående ochomstruktureringen attsomav

ursprungliga använd-detöverloppsbyggnaderekonomibyggnader blir attgenom
kreaturslösdrifttillför ladugårdarvid övergångningsområdetbortfaller t.ex. utan

takt medekonomiskt: ianvändningsområdenfinns. Det andrahotet är attatt nya
för bevarandeekonomiskaotillräckligahela miljön grundhotaspå avresurserav

sådanverksamhetenbetydelseförhar direktintebyggnaderoch somannat ensom
ekonomibyggnader över-som äldreundgängliga byggnaderinnebär det att mera

rivs.underhålleller helt enkeltblirloppsbyggnader utan

träd-ochi gradparkernadrabbarockså högotillräckliga ekonomiskaDe resurserna
neddragningar kost-i landetfråga dessagårdama. l görs storarunt omom nu

förhållandetdetSituationenförvärrasbevarande.vård och attnadernaför deras av
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kunde del under-Tidigaregodsen. storanställda enså få avfinnsdet numera
familjemedlemmaroch deraslantarbetareträdgårdarskötasochpå parkerhållet av

Nu finns intearbetsinsats. längrefullkrävdeintejordbruketsjälvade tiderunder
fastutsträckning. Att anställa ellerbegränsadi mycketmöjlighetdenna änannat

trädgårdar förenatoch medärparkerskötselnarbetskraft förtillfällighyra in av
kostnader.mycket höga

viktigutgjort del herr-Skåneisärskiltalléema,specialfråga enEn utgör avsom
viktigaÄven kultur-deförutomalléema, representerargårdslandskapet. attsom

praktisk funktion fördirektfåttockså har attestetiskavärdenhistoriska och en
intefor detta enbarteko-Skälen ärhåll.mångahotaspåjorderosionen,motverka

bevarandet.Hotet utgörshotetfrämstaekonomin det motnomiska. utgörävenom
okänsligt beslutsfattandeivärdenestetiskakulturhistoriska ochförockså ettav

trañksäkerhetsfrågor.påstådda

herrgårdsbyggnadenmed eventuellaÄven självaherrgårdsmiljön,den centralaför
för underhåll driftkostnaderna ochinventarier, gälleroch dessflygelbyggnader att

antaletanställdapå godsenminskningar-naföljd de kraftigadrastiskt tillökat avav
hant-hantverkskunnandet.Idag måsteallmännai fråga detoch utarmningen om

anlitasbrist, för flestaråder depå vilka det dessutomverkskunniga specialister,
arbeten.

situationen, lederekonomiskapressadeliksom den allmäntförhållanden,Dessa
i ställetunderhåll ochlöpandeeftersättatendenstill hardessutom attatt man en

blir nödvändiga.Bredupprustningsinsatseråtgärdernatill dessskjuta störreattupp
samladeunderhålls- ochtill dei sin lederråder dettaenighet att reno-turattom

bli löpandeskulle behövadevadtiden blir högreveringskostnaderna än ettöver om
för kulturhistorisk bygg-Bidragssystemetrimlig nivå.upprätthöllsunderhåll en

för löpandeincitamentverksamtheller betraktasnadsvård kan inte ettettsom
kulturhistoriskt betingadedeutgårförbidragdet såunderhåll.Snarareär ettatt som

ackumuleratill tendensenmedverkaför viss åtgärd kanmerkostnaderna atten
upprustningsarbeten.underhållsbehoventill större

bildgenomgåendedenherrgårdsmiljöemai ärcentrala kärnangäller denNär det
hyggligt skick,fortfarande idelen ärallt till övervägandedessaatt trotssom ges

förutsättningbl.a.framhållskrissituation. Detakutstår inför att enatt man enmen
inteegendomenskick tyckshållas iskall kunnamiljöerna fortfarandeför attvaraatt
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belastats mångamed arvsskiften under de decennierna.Det råder ingensenaste
tvekan bland de kulturmiljövårdande myndigheterna arvsskiftenaattom man ser

främstade hoten bevarandet herrgårdsmiljöema.ett motsom av av

faktor iDen övrigt genomgåendeframhålls främsta hotet be-detsom motsom
varandet de privatägdaherrgårdsmiljöema förändringden beskattningenärav av av
privatbostad på jordbruksfastighet tidigare beskrivits och innebär attsom som
kostnadernaför drift och underhåll herrgårdamaliksom andramangårdsbygg-av
nader inte längre får betraktas avdragsgillakostnaderi rörelsen. framhållsHärsom

finnsdet starkdet vilja hos och bönder bevarade bygg-godsägare gamlaatt en att
naderna boningshusäven saknar egentlig användning än attsom annan vara-
gårds-godsmuseumoch kulturrninne. försämrarOm samhället villkoren attgenom
underhåll måsteskemed inkomstbeskattademedel innebärdock detta viljanatt att
vårda byggnaderna på hårdasätts framhålls vidare direkta bidrag inteDet attprov.

möjligtheller är bl.a. intedärför på bidragsmedlenett system, att tror attman
till,kommer räcka också bidragdärför normalt heller inte framståratt men att som

tillfredsställandenågon lösning för inte minst det skälet bidrag oftaägarna attav-
godsägareoch bönderuppfattas vilket inte vill beroendeallmosor,av mansom vara

av.

enkätsvarenI uttrycks Samhällets utfomrasdetta följande stödmåstepå sätt:ett av
såpå skydd i normala såsätt, de reglerna, detoch vårdett annat att attgynnas

for den enskildekänns riktigtsamhället generellt beteende.att ettgynnar

hittills redovisatsVad i framgåttdetta påenkätsvarenfrånkapitel byggersom som
länsstyrelserna och alltså uppfattningamapå kunskapen och främsthos läns-

intresseantikvariema. Av de privataockså hur självaär naturligtvis ägarna upp-
situationen. Till ledningfattar framställning kan kontakterför sådan detasen

själv haftutredningen också inlettsmed företrädare studieför dessa,men en som
universitetLunds docent representerandeden kulturgeograñskavid Nils Lewanav

och docent biologiskainstitutionen den institutionen.Lillemor frånLewan
syftar till jordegendomarnasbetydelseStudien analysera deoch beskrivaatt stora

utveckling, kulturlandskapet kulturmiljöemalandskapets ochför såväl vad avser
naturmiljön.som

in-vad projektetbetonas från enbartbör utgörDet ännuatt ensom rapporterats
förstudie från slut-vilken vill dra långtgåendeledande någraförfattarna intesjälva
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intresseför framställningen i utred-första dock dettaDenna ärsatser. rapport av
undereftersomden påomfattande intervjuerningsbetänkande, bygger samtaloch

ägareförvaltare till 20 egendomari Skåne.1990 med drygt stora

referaten intebild utvecklingen i dessasamtalskiljer sigDen nämn-som ges avav
hittills givits i dettaavsnitt.från denbildvärt som

minskningbetydelsebetonasstarkt.Utom för fideikommissenArvsskiftenas har en
varit vanlig.arealen uppdelning egendomenvid arvsskifte tidigareavav genom

vill till varje helaIdag dock tendensentydlig: pris hållaär egen-man samman
kultur-blir vidmakthållandeoch undvika ytterligare delningar,domen ettannars av

näringarnaomöjlig. detmed inkomsterfrån de areella l mångafall talas attarvet om
för denkommer få avkall på sin förmånsyskon eller tillgöra,gör, arvsrättatt som
självavilar på tillegendomen.Detövertar tunga ansvaret arvtagaren egen-som

arvsskiftet.medför ändåinte alltid betraktas gynnadviddomen hanatt som

ocksåutsträckningSlottenherrgårdama används i familjebostad,stor mensom
användningarsyftandetill till bevarandet Iandra förekommer. ettatt parresurserge

hem iutarrenderadtill näringslivet. Flera sinafall borgenslottetär ägareöppnar
verk-organiseradform för näringsliv och deneller mindre turister. Ofta har numer
slottinrett mindre del degenerationen slotten ellerstörsta annatettavsamma en

tari all-familjebostad. egendomeller mindre till modern Arvtagaren tillhus en en
bostad.Närmänhet först förvaltarskapet och bor med sin familj i mindreöver en

och förkan det ofta förefalla dyrtdet blir dags flytta in i slottet för Föratt stort,
Allarenovering eller rivningomodemt. Frågan ställs sin ärpåt.o.m. spets.om

sig snabbtidock förfallet sprider hus bebott.inteöverens äratt ettom som

år.och herrgårdsmiljöema underredovisashur slotts- förändratsI rapporten senare
andraverkstad,används spannmålslagerGamla ekonomibyggnader ellersom

haMejeriet kanhäststall. Logen kanskearrenderas t.ex. maskinhall.ärut som
delnågrabyggnaderkan gjorts lenblivit personalutrymmeoch ha bostäder.tillom
påekonomibyggnadema bara delvis utnyttjade ifall eller står väntanär tomma

lämplig användning.

tillhanrverkshushar på någraGamla bostadslängoroch egendomar renoverats
befolk-miljöer i slottets ökarmodernabostäderoch ñna närhet, ocksåvilketgett
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ningsunderlaget. vill helstfall inteandra ha hyresgästeralltför inpål näraman
slottet erfarenheteroch dåliga uthymingsverksamhet.sig hasäger av

Kvarvarande arrendegårdarblir antingenoch fritidsbostäderför stadsborellertorp
året-runt-bostäder, utställda ellerhyrs utomstående.Husensanvändningavsom
beror förefaller intepå svårtgodsetsläge.Det få hyresgäster.De husensämstaatt
styckas renoveringsobjekt.ofta ifrån säljsoch som

Park- och uädgårdsanläggningarnahar ofta förenklats ofta istarkt, sambandmed
arvsskifte pensionerats.eller då trädgårdsmästare landskapsparker påDe som
mångahåll herrgårdsntiljönhar elleringått slotts- haralltmer fån karaktär skog.av

Både hus byggnadsminnesförklaradeoch trädgårdarkan eller utpekadevara som
skyddsvärda. intevill ha sådantMånga skydd, eftersom det innebärägare ett
restriktioner obetydligt ekonomiskt stödfrån antikvariska myndig-mycket demen

RAÄzsheterna.Några förklarar sig dock mycket nöjda med stöd, iägarna somav
allmänhetinnebärsakkunnigaråd vid renoveringoch bidrag till merkostnadernaför

teknikreparationutförd gammal medenligt material.rätten

När det gäller bidrag så förefaller godseninte utnyttja möjlig-andratyper attav
heterna få NOLA-bidrag se avsnitt utsträckning.s.k. 3.1.4 i någonstörreatt t.ex.
Godsägarna bidragen ökar samhällsadminisuationen och för litenattanser ger
utdelning i förhållande totalatill den omsättningenpå godset.Möjligen vill man
också obunden slippa bidrag.Det liknar inställningentill möjligheternaoch attvara
få bidrag för byggdakultunrriljön, markering viljan självständig.den atten av vara

I samtalen framkommer kommunernas planering förefaller skötas utanatt att
kontaktermedmarkägarna.närmare

Frågan kostnader för drift och underhåll diskuterats under samtalen.harom
dock mycket svårt med de uppgifter de fåttForskarna det stödär attattanser av

jämföra ifråga drift huvudbygg-kostnaderför olika insatser. underhåll ochom av
intervallet 150000-500 000 uppgivits. parkvårdennad har kostnaderi kr. För är

intervallet eller mellan 20 000 och 350000 lcr., vilket återspeglardetstörreännu
hållasfaktum utfomrning och behov skötselvarierar starkt.Det börparkemasatt av

i minnet siffror samtalengenomförts med Skånesdessa relateras ägarenär att av
lantegendomar.största
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förslag till åtgärdermarkägarnasmedlista egnaåtergesavsnittI rapporten enett av
Bland Förslagdessaframtiden. ärimiljönbevaramöjligtdetskulle göra attsom

framhålls nöd-Särskiltförekommande.vanligastskattelindringarönskemål om
underhåll mangårds-ochdriftförkostnaderför avavdragsrättenvändigheten attav

får betraktasslottetherrgårdenuttrycktannorlunda attelleråterinförs,byggnaden
näringsfastighet.som

förvaltaresjälvasiguppfattargodsägare somdagensforskarnabådaDe attmenar
iföra vidareönskanstarkmycket att arvetfinnskulturmiljön. Detochmarken enav

skattelätt-deinsiktockså attfinnsDet omgeneration.tillskick ennästagott
kräverunderhålloch bevarande,framtidanödvändigaförblikannaderbidrag, som

ochbland allmänhetenocksåmiljönvärdetkunskaperför ochintresse avomett
ochbåde familjenAnsvaret gentemotregering.ochriksdagdärmed hos

kontrakt.socialtslagstillbygdensamhälletleder ett

upplyst ägande.måsteÄgarna ägandetprivata ettdetsjälvaframhåller varaatt
och park,byggnaderbåde naturomfattarmiljöunikförvaltarGodsägama somen
och fåfrån högstauppskattning vetabehöverkänna ort avkulturlandskap. Deoch

land-för det svenskainsatsfantastiskdemiljöminister görregering och att en
sätt.framsyntsköterdetoch debevarandeskapets ettatt

ellerantalhypoteseriakttagelseri antagan-sammanfattarsina ettbådaforskarnaDe
finns:Bland dessaden.

ochkunskaperbevarandeför ärförutsättningarna engrundläggandeD de nya
ekonomi,tillräckligt stark

ochbasjord-skogsbruksenhettillräckligtförutsätter somD bevarande storen
inkomstkällor,andra

för-blikunnahuvudbyggnaden,avstyckningdelning, eller ansesD fortsatt av
iochmåstenaturmiljöerochupprätthållakultur-möjligheternaödandeför att

undvikas,månmöjligaste
natur,ha betytthittills änförefallerD kultur mer

finnadels sökaväsentligtvarför detförfaller, ärnyttjas att nyD miljö som
för be-motivfinnadelsbyggnader,överflödiföranvändning ga

naturmiljöer,hävdochvarandeåterskapande av
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El långsiktigt handlande nödvändigt med tanke på såvälär ekonomi som
miljöemas karaktär, det innebärarisker,kan ävenmen

Cl ochpark trädgård har redan i mångafall förenklats så de knappast haratt
karaktär slottsträdgård i gengäld finns möjlighet till utvecklingav av-
hävdadenatumtiljöer,

inneha egendombetyderockså ha socialt kontrakt.att storen att ett

framhållerForskarna både 1960- och 1970-talenpå många håll har inneburitatt
kraftiga ingrepp,vilka kanskeframför jordbrukets fortsattaallt rationalise-genom

gåring kommit olikaöver naturvärden.Idag förståelsenför dessaäratt ut sanno-
likt samtidigt harstörre, både ekonomiskade problemenoch osäkerhetenmen om
framtiden vuxit- dels den livsmedelspolitiken,dels beskatt-genom nya genomnya

framtidaningsregler.En anslutning till EG osäkerhetsfaktor.utgör ännuen

understryker inteMan minst årtiondenade har medfört betydandeatt senaste en
avgång från kategorin gods med jordinnehav å sidan splittring istora genom ena
mindre enheter, å den andra definitivt åtskiljande markegendomfrånett mer av
central godsmiljö. I andrafall har ekonomiskaden basenstarkt reduceratsgenom
upprepadearvsskiftenunderkort givetvis påverkarmöjligheternatid, vilket att upp-
rätthålladcncentralagodsmiljön miljövärden.liksom bibehållaandraatt

intryck sålunda förmedlasDet Lewanskaden förstärkssom rapportengenom av
kontakter utredningen haft Sverigesföreträdare för Jordägareforbund,medsom

mellan 400 enskilda500 landets markägare,ochoch störstarepresenterarsom av
materialockså förbundet utredningen. Sammatill frågeställ-överlämnatav som

igen: bekymrenningar går lönsamheteni jord- och skogsbruk,det gällernär pro-
med hur arvsskiftenablemen undvika splittringskall skötas för att en egen-av

och därmed urholkning ekonomiskadomarna underlaget fördet klaraen attav
bevarandeuppgiften, underhålls- och driftkostnader,ökadeöver starktoron upp-

skattereformensrördheten de privataöver gäller möjlighetereffekter det ägarnasnär
hållaherrgårdsntiljöemafortsatt skick.iatt gott

Jordägareförbundethar, for bevarandeuppgiftens i förhållandebelysning tyngdav
lönsamheteni jord- materialtill och bygger påskogsbmket, överlämnat ett som

från åttauppgifter medlemmarnas Urvalet inte anspråkföretag. gör attav vara
representativt för samtliga tillhörande förbundets medlemmar,egendomar men

sidan inteandra Sammanfattningsviså exempel.extraordinärautgöra någraanges
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kulturbygg-underhållskostnaderförmaterialet det visar på årligakan sägasattom
drift-000 500 00 kr. Dåmellan 150 ochnader och parker varierar är renasom

samladetill dekan i relationför byggnadernainte inräknade.Dettakostnader sättas
huvuddelen dockövriga rörelsegrenaroch skogsbruköverskottenfrån jord- samt

mellanredovisade företagen varierarför defrån jord- och skogsbruk, som
000350 000 och 900 kr.

Industriminnen4 3.

påkategori byggnader miljöerindustriminnen markerar ochBegreppet somen av
bygg-industriprocessemaoch arbetslivetsvillkor. Dessaåskådliggörtydligt sättett

händelseforlopp,förankrade de bär vittnemiljöer ofta lokaltnaderoch är ettom-
inno-tekniskproduktionsprocess,levnadsförhållanden,arbets-och om en enom

arbetsmiljö kanarbetskonflikLhistorisk händelse, Envation eller störret.ex. enen
miljödennagivit människornadär identitet. Omtill och haupphovet orten envara

där.historiska förankringenför människorna leverförsvinner denutplånas som

ochprägla hela landskap, gruvhanteringViss industriell verksamhetkan sten-t.ex.
industrin områden,koncentrerad till särskildabrytning. I många städer är t.ex.
strömi Norrköping.vid Motalaindustrilandskapet

mindreområde ellerproduktion inom skerofta i fleraIndustriell avgränsatett mer
stålugnarstålverk omfattade iEtt regelåtskilda produktionsenheter. masugn --

pappersbruk.inbegriperofta såvälpappersindustri massafabrikvalsverk. En som

utrustningeller fabriksanläggningarinkl.följaktligen verks-Till industriminnen hör
indu-Medanläggningarinom verksområde.övriga husochoch redskap ettsamt

verksamheteninfrastruktur den industriellastriminnen kan denäven somavses
kommunalabostäder,ekonomibyggnader.företagsägdaochmark ochgenererat-

olikaindustriortenvälfärdsinrätmingari transportanläggningarservice-och samt av
slag.

industriella Dentvå faser i denkan illustrera utvecklingen.Industriminnen proto-
landsbygdspro-intensivkaraktäriserasindustriella perioden småskaligav en men

stadsindustri. Indu-hantverksmässigtduktion eller mindre organiseradoch en mer
indu-ochmitt präglas storskaligaanläggningarefter 1800-taletsstrialiseringen av
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su-iområden. bevarandeinsatserfalletI det är regel förenademed storasenare som
ekonomiskaåtaganden.

börjadeBegreppetindustriminnesvård användasi mitten 1970-taletochav avser
arbetet industrinsmed kunskapen framväxttillvarata och utveckling ochatt om att
dokumentera miljöer.och Detanläggningar ocksåvid dennatid dettaarbetevar som
började viktigallmänt erkännas del kulturminnesvârden. för-Ensom enmera av
klaring till medvetenheten industrinsden ökande miljöer viktig delärattom en av
vårt kulturarv genomgripandei de förändringarkan sökas industrisvensksom

efterkrigstiden ochgenomgick under resulteradei svåraomställningsproblemsom
dramatiska människormed förkonsekvenser och miljöer, där fabriker ochtomma

övergivnaindustriområdenutgjordede synligavittnesbörden.

1975 underströksI årskulturproposition insatsernaför till äldre tidersatt att ta vara
historia.kultur måste samhällets Kulturminnesvårdensgälla hela arbetemåstehaen

tyngdpunkt landskapi de miljöer och bildar för flesta människorsdesom ramen
miljöer.vardag boendets Det framstodarbetetsoch självklart industrian-attsom-

läggningarna bebyggelseoch den miljö och har med industrin skullesambandsom
viktig kulturminnesvårdensarbetsområde.del Ansvaret för dokumenta-vara en av

tion, industrinsbevarande vård kulturarv foroch skulle detsammaav vara som
andrasamhällsområdens.

Likväl situation uppfatt-befinner vi i med begränsadekunskaperochoss en vaga
ningar industrimiljöer behöver vilka kan få blivilka äldre bevarasochsomom som
föremål för genomgripandeförändringar. Jaghar inledningsvis i dettakapitelredan
framhållit kunskapsunderlag kulturhistoriskabehovet förbättrat för denettav

behovetframstår särskilt just detbyggnadsvårdeni allmänhet. Det starkt närsom
industrimiljöema. Som redovisats i kap. 3 också skyddet för våra indu-gäller är

striminnen den meningen de mycket liten andelbegränsati bl.a. utgöratt aven
uppfattningarbyggnadsminnena.Samtidigt det uppenbart behovet haär att attav

industriminnesvårdensvilka miljöer bevaras särskilt inombehöver är stortom som
markområden ofta eko-område, eftersom anläggningar och representerarstora

uppgift förvalta dessanomiska normalt har exklusivavärden och ägare är attvars
nedläggningekonomiska utgångspunkter.Tiden frånvärden på bästa frånsätt, en

miljön helt har förstörtsverksamhet till dess den ursprungligaviss att genomav en
därföranvändning marken kanrivningar, skingring utrustning samt avav m.m. ny

industrimiljöer därförfall gäller modernareofta mycket kort. I varje det ärnärvara
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mycken kultur-medjämförtkorta annanmycketbevarandearbetetiledtidema
fönrtsättning-ekonomiskadeochbevarandeintressenmellanKonfliktenmiljövård.

framträdande,antingendensärskiltocksåhärbevarandeäråstadkommaettattarna
för investeringarochkostnaderellerexploateringsintressenmotståendebetingasav

bevarandesyfte.i renodlatdriftfortsatt

industrimiljöema.gällervadkunskapsbristematillförklaringarfinnas flerakanDet
bådeomfattandeochsighärdet rörförklaring enframträdande är ommycket attEn
resursinsatserocksåförutsätterstoramiljöerochbyggnadermängdheterogen som

naturligtvisskälytterligare ärnivå.Ett attöversiktligrelativtpåinventeringarför en
kulturmiljövården. Tilluppmärksammatsharganskaindusuimiljöema först avsent

ocksåindustriminnesvårdenförutsätterkompetensspecifikadenbidrardetta somatt
kulturmiljövårdens.traditionellasig från denskiljer

industriminnesvården röntvarförtillförklaringgrundläggandemöjligenEn mera
motiven förfinna iståocksåkankulturminnesvård att attintressemindre än annan

herrgårds-gällerdetannorlunda närän t.ex.delvisindustrimiljöema ärbevaraatt
Deestetiskavärden. ärhandi förstainteIndustrimiljöemamiljöerna. representerar
i visshistoria. Det handlarteknikensochhistorienekonomiskadendel avmeraen
frånhistoriskadethistoria arvetfolklagrens änbredademening omsnarareom

seklema.landetsstyresmängenom

inomkunskapsbristematillFörklaringarnärliggandeocksådockfinnsDet mera
medindustriminnesvårdensker ut-delmycketområde. Endetta är storatt aven

perspektiv.nationelltsällanregionaltiblandochlokaltgångspunkt från menett
mycketoftaindustrimiljöer utgördessameddirektsammanhänger enDetta att
behöverkunskapsamladBristenidentitet.historiskaväsentlig del ortsav en

kun-detbarakunskap.Det ärbrist på attsamladnödvändigtvis betydaalltså inte
bevarandetförbehövsvilka insatserochbevaravadskapen är värt somattsomorn

i landet.spriddfinns ute

och konkretautrednings-kartläggnings-,ambitiösapåexempelflerafinnsDet
utred-sådantEttindustrimiljöema.rörandei landetbevarandeprojekt somrunt om

vallon-uppländskakring deprojektetregionaladetdelkunnat ärningen ta av
bruken.
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En också näraliggande, besvärandetolkning dagslägetannan, äravmen mera att
det i föroch sig finns allmän nödvändighetenmedvetenhet insatseren storaavom
inom industriminnesvårdenoch på sina ocksåhåll stortett engagemang, attmen
kunskapenoch idéerna hur begränsade,skall gå till väga är mycket be-om man
roendepå bevarandeuppgiften svårareförsådan mycket industrimiljöemaatt ärsom

för mångaän andra miljöer. svårighetEn sådangrundläggande är, redan på-som
pekats, åtminstonevården vissaobjekt mycket resurskrävande.att är Enav annan

uppgiftenär levandegöra industriminne svårochatt denatt även oftaär mycketett
resurskrävande.

Trots bristen påkunskapvågar tillståndetallmänt påstå inom de indu-rent attman
strimiljöer vändaär bevara inom mångaär än andraavsevärtsämre delarsom att av
kulturmiljövården. Det sker förstörelsesnabb förskingring och mångaen av av
miljöerna, samtidigt problematiken ytterligare försvåras ständigtsom attav nya
tänkbaraobjekt för industriminnesvårdande tillkommer,insatser resultatettsom av
fortsatta snabbaoch omfattandeförändringar inom industrin. Industriminnesvården
framstår därmed den kanske brännande hanteringsfrågan inom densom mest
kulturhistoriska byggnadsvården,både det gäller urvalet bevarandeobjektnär av
och derassäkerställandeoch det gäller det ekonomiskanär stödettill derasupprust-
ning och fortsattavård industriminnen.som

4.4 Det offentligt beståndetägda

I kap. 3 har tidigare bl.a. redovisats de särskilda regler gäller till skydd försom
den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse liksom omfattningenägerstatensom av
de statliga byggnadsminnen beslutats regeringen.Som också i detsom av antytts
sammanhanget dockomfattningenär denkulturhistoriskt synnerligen märkligaav
bebyggelsen i statlig ägo avsevärt antalet beslutadestörre än statliga byggnads-
minnen. Därtill kommer sådanabyggnader kulturhistorisktär värdefullasom utan

uppfylla rekvisitet synnerligen märklig.att

Somockså i det tidigare pågårnämnts för närvarandekompletterandeinventeringar
syftar till förteckna sådanabyggnaderi inte byggnads-som att ägo ärstatens som

minnen, ändå kulturhistorisktär värdefulla. Kunskapslägetbeträffandemen statens
kulturhistoriskt värdefulla byggnaderkan i synnerheti och med dessainvente--
ringar betraktas relativt tillfredsställande.som-
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karaktärbeståndetharvärdefulla statliga nytto-kulturhistoriskt avGenom detatt
används inomfortfarandeoch iverksamheten huvudsakstatligabyggnader i den

såpåde sättunderhålletocksålokalförsörjningen ärför offentliga avdenramen
saknarbestånddettillfredsställande. Förallmänheti somnyttjade byggandema

gåttfallmångaihar härFörfalletdetförhållandet motsatta.användningär snarare
underhåll.långt till eftersattföljd av

på förvalt-principiella synsättdetsammanhangetärhäri detsärskilt intresseAv
uttryckkommit tillvärdefulla bebyggelsenkulturhistorisktningen den somav

budgetproposition1990årsiSålundaredovisadesslotten.i fråga kungligadeom
propositionenIslotten.vid kungligabyggnadsvården deförsärskilda riktlinjer

följande:bl.a.statsrådetföredragandeanfördebil. 9198990:100prop.

vårtdelviktigochbyggnaderspeciellamycket avkungliga slotten är enDe vidbyggnadsvårdenviktigtdetmin mening ärEnligt attkulturarv.gemensamma uttryck förbyggnadernabevarandeförförutsättningar somdessaslott skapar ett av
rnaterialtekniskt.upplevelsemässigtochbådebyggnadskonst,gångnatiders

enbartlösesinteprobleminnefattarspeciellabyggnaderdessa somVårdenav mycketlikameningminenligthandlarDet omekonomiskaökade resurser.genom påtillgångsäkradocharbetsmetoderanpassningbättreökad kunskap, av skapaförmetodochkunskapspeciell atterfordrasDetbyggnadsmaterial.
på sättslottsbyggnadema tarvidmakthålla ettoch somunderhållamöjligheter att Enförutsättningar.kulturhistoriskavårdtekniska ochspecifikahänsyn till deras

äldreinsiktmaterial.på relevantatillgångförutsätter ombyggnadsvårdkompetent utbildad arbets-dessutomåldrandebyggnadersoch samt enbyggnadstekniktiders in-enbartintedetMen ärhantverkare.tillkonsulterbeställareöverkraft alltifrån byggnadsvårdenFörresultat.bratillmedverkarkvaliteter ettsikten dessa somom ochgenomförandeskedetföregår attplaneringgenomtänktviktigtlikadetär att en byggnads-medmålsättningenövergripandetill denanpassadebådafaserdessa är
vården. för demskapasarbetsförutsättningarstabiladärförmåstemeningminEnligt

demförochslottenkungligadebyggnadsvården somfördirekt avansvararsom aspekterfleramåstesammanhangI dettabyggnadsvården.kunskaputvecklar om frågor rörutbildning tillochplanering somadministration,alltifrånbehandlas
byggnadsmaterial.påtillgångbyggnadsteknikoch - - - -- - -- - - -- - - - byggnadsvård börkompetentförförutsättningarskapakunnaFör enatt underhålls-planeringekonomisklångsiktig avmöjliggörastatsmakterna meren budgetramari dagfaktorhämmande är gesattEnslotten.kungligadeåtgärdervid försiktighet ivissförutsättervid slotten an-Byggnadsvården enår iför taget.ett finnsdetkunskapsinhämtande.tid attmedtillräckligt ägnasgreppssätt, att förnödvändigtDetta attlösningar ärtillframsig etc.för pröva nyaattutrymme under-orsakarsiktkortin fel nyafel byggsförriskerna somminska att nya -- godförförutsättningsamtidigt att enförsiktighet ärDennahållsbehov enosv. fort-genomförasunderhåll kansikt,långpåupprätthållas attekonomi ska kunna iekonomin kantotalaDenuppstårbehovackumuleradeså inte osv.löpande att ochallsidigapåawaktaninågot attfårfrågor väntavissafall vinnamånga att Sådanavidtas.kanåtgärderadekvatagenomförs innanutredningarnoggranna demedofta,ärkostsammaochomfattandesigskede menförstaikanåtgärder teett
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målsättningarjag här har påde sikt ekonomiska.angett, En sådanarbetsmetodmestförutsätter rörlig och flexibel ekonomi och planeringen sträcker sig överen som10-20 år.
-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-

Sammanfattningsvis jag byggnadsvårdenvid de kungligaatt slottenanser bör
bedrivasmed målsättningen bevaraoch vårdabyggnadernaatt och anläggningarna,
både upplevelsemässigt och materialtekniskt, uttryck för byggnadskonst isomgångnatider. Byggnadsvårdenbör långsiktiga ekonomiska förutsättningar förgeskompetensutveckling,planeringoch genomförande.

I forskningspropositionen prop. 198990:90, avsnitt 16 Finansdepartementet
återkom regeringentill frågan den långsiktigainriktningen underhållet deom av av
kungliga slotten och utvecklade tankarna ytterligare. Föredragandeistatsrådet
anförde bl.a.:

Det måsteocksåskapasstabila arbetsförutsättningarfor dem utvecklarsomkunskap kring byggnadsvården.l detta sammanhangmåsteflera forsknings- och
utvecklingsinsatser aktualiseras, alltifrån materialteknik, klimatfrågor tillm.m.planeringsfrågor.

Inom konsthögskolans arkitekturskola finns kunskap i restaureringsfrågor.
Tillsammans med de inom byggnadsstyrelsen, ståthållarämbetet ochpersoner
slottsarkitektkontoret, har lokalkännedom slottsbyggnadema,kan dessasom ombas Förutgöra utvecklat forsknings- ochett utvecklingsarbeteen till stöd for de
planeradeunderhållsåtgärdema slottenoch trädgårdarna.

Den kunskap kan utvecklasi dettasammanhang inte barasom betydelseär avför underhållet slottsbyggnadema.Byggnadsstyrelsenförvaltarav beståndett stortäldre byggnader. Dessa i principär uppfördaav med byggnads- ochsammamaterialteknik slotten och uppvisar därför isom likartade underhålls-stort settproblem, såvältekniskt hanteringsmässigt.som
Regeringen det därför viktigt vissa frågor forskninganser ochatt omutvecklingsarbeteinom byggnadsvåndenbehandlasi sammanhangmed underhålls-

insatserna vid de kungliga slotten. Regeringenkommer vidta åtgärder fördeattdetta behövs.som

Vad här kräver ingenkommentarsagtssom än i fullt medvetandeannat ävenatt, om
de kungliga slottensspeciellakaraktär, det naturligvis önskvärt det i ökadvore om
utsträckning fannsmöjligheter arbetaenligt långsiktigaatt planeringsprinci-samma

och arbetsforutsättningar generellt inom byggnadsvården.per ocksåkanmera Man
konstatera åskådliggör del fördelarnaatt resonemangen kultur-med haen av ettatt
historiskt värdefullt beståndunder förvaltare totalt be-medansvarav en ett ston
stånd.

Under alla förhållanden kan konstatera de citerade uttryckeratt avsnittenman en
ambition hos den centrala statsmakten vårda vårt kulturhistoriskaatt Dennaarv.
ambition tordeocksåi hög gradkomma till uttryck i det förvaltningsarbe-praktiska
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delframhållits,redannaturligtvis storambition underlättas enatt,Denna somavtet.
foranvändsfortfarandetillhörbeståndvärdefullakulturhistoriskt statendet somav

verksamhet.statlig

till sinfastighetsbeståndetharvärdefullakulturhistorisktkommunalt ägdaDet
fåsvårtdockstatliga.Det ärmeddetlikheter attproblembild enochkaraktär stora
någraför kunnabeståndet göraägdaöverblick det kommunalt atttillräcklig över

gjortsbesökharutredningsarbetettillståndet där. Underuttalandensäkra om
besökvid dessaSamtalenlandet.ii de fem kommunernafastighetskontoren största

påellerresursmässigtsig,iproblemsågnågrahandenvid störreinte att mangav
användbarsådanallmäntgälldedetframhölls ocksåSamtliga närsätt. att,annat

stads-närheteni eller ibyggnaderbebyggelse äldrekulturhistorisk avt.ex.som
efter-godfannso.d., detkontorsfastigheteranvändaskan enkärnorna somsom

fastigheternakaraktärdennavissa fastigheter utan attKommunernaägerfrågan. av
generelltansågsbyggnaderSådanakommunalaverksamheten.i dendirektanvänds

ellerfå hyresgästerinte hellerochsäljaproblem hyra eller attnågrainte att utvara
bygg-bevarandeangåendeframtidaföreskrifterspeciella avägare accepteraattnya

välbyggnaderdennauttrycktannorlundaMan ansågkaraktär. att typ avnademas
villkor.sig marknadsmässigahävdakunde

kultur-eventuellahur denärmastproblemdäremotVad varettangavsvarasom
kommunalainom denhanterasskullemotiverade överkostnadernahistoriskt
exempelvisföreteelsevanligstymingsprocessen. attDetochbesluts- ensyntesvara

skolbyggnadäldreiverksamhetenhade för somskolstyrelse ensom ansvaren
byggnadenunderhålletpåkravmotiverade,kulturhistorisktsärskilda, avställde

belastaskolbudgeten.bordeintekostnaderdessasärskildauppfattningenhade att
följdproblematikdenna attDelviskulturbudget. är avkommunens enställetiutan

fastig-den statligainombyggnadsstyrelsenfastighetskontor, liksomkommunernas
lokalemasaffärsmässigt gentemotkommit uppträdahetsförvaltningen, att mera
fastighets-täckerintemåndessaidenochMarknadsmässigahyrornyttjare. uttas

kostnademafaktiska ut.faktiska kostnader deförvaltarens tas

styrningsproblematik somhandlar enkeltheltärhär typ avdetVad sammaom
bliberörts, ännuredan atti avsnitt 2.3. kommer,Dennaberörts somtidigare

detförberedsnärförändringardemedstatligaden sektorni och sominomtydligare
särskilt i inne-behandladesfrågalokalförsörjningen.statliga Dennadengäller

hän-Föredraganden199091:150.kompletteringsproposition prop.årsvarande
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lokalförsörjningen ladesfastförst riktlinjerna statligavisar här till för den som av
l98788:l00budgetpropositionprop. bil. 9riksdageni anslutning till 1988års s.

följande:riktlinjer är36-40, FiU 26, iskr. 338. dessaInnebördenav

vikt vidD ökad lokalkostnadernastatsmakternaoch myndigheternabör lägga
och derasförändringar,

D samlat,verksamhetoch lokalförsörjning bör prövas
D lokalförsörjning bör långsiktigt,prövas
D myndigheter kostnadsansvarbör underökade möjligheter disponeraattges

för lokaler,resurser
D handläggningen ökadlokalförsörjningen i utsträckningbör kunnaav

delegerastill myndigheterna.

För fullfölja dessa kompletteringspropositionenriktlinjer föreslogs i deatt attnu
lokalbrukande myndigheternas vidgasbefogenheter ochoch deattansvar ges
möjligheter besluta sin fullt Myndigheternalokalförsörjning bliratt ut.om egen
alltså lokalhållare för sin såledesbyggnadsstyrelsensverksamhetoch övertaregen
uppgift för den civila statsförvaltningens lokalförsörjning. I praktikenatt svara
innebärdetta myndigheterna, ordningenefter det den heltär genomförd,att att nya
fritt kan vända sig till privata fastighetsägare.Byggnadsstyrelsenslokalförsörj-
ningsmonopolupphör.

Som bakgrundför detta ställningstagande föredragandenanförde bl.a. regeringens
samladeinriktning den finansiella myndigheterna.styrningen I dettaav av sam-
manhangpekadespå regeringens överföra gällanderestriktioner i frågasträvanatt

dispositionen statliga formmedeltill myndigheternai operativt handlings-om av av
vilket bordetillämpas myndigheternasäven i fråga rådighetutrymme, övernu om

Övergångensina lokalresurser. till resultatorienterad budgetprocessinnebär,en
enligt föredraganden, det skapas handlingsfrihetbetydande för de lokal-att en
brukandemyndigheternai och med de erhåller ramanslagFörsina förvaltnings-att
kostnader.Pådetta skapasförutsättningarför effektivsätt resursanvändningmeren
Förmyndigheterna.

föreslagnaDet regelverket för lokalförsörjning kommer innebära långt-även att
gåendeorganisatoriskaförändringar. Eftersom myndigheterna förövertar ansvaret
lokalförsörjningsuppgiften måste byggnadsstyrelsensverksamhet ombildas. Det
kommer framgent finnas behoväven servicemyndighet för lokalförsörj-att av en
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myndigheterdekonkurrensneutralt uppdrag somningstjänster kan avagerasom
efter-tillbyggnadsstyrelsenDärför ombildas endennaefterfrågar tjänster typ.av

1992.julilokalförsörjningen den 1förservicemyndighetfrågestyrd

byggnadsstyrelsenssin krävaikommerkonkumensneuualitet attattturKravet på
avskiljsfastigheterna,statsägdaförvaltningen dedvs.ägarfunktion,nuvarande av

möjligheterföredraganden, attsin enligtiDettaserviceuppgiften. tur,från ger
förvaltningsuppgiftenägarfunktionenochstatliga endensamla samordnaoch ge

försvarsmakten.ochstatsförvaltningenciviladenbådeförbehandlingenhetligare

årenunderde närmastebalansräkningvidareframhåller statensFöredraganden att
på deavseendemeddelsbörpå vadavseende äga,meddels statenbör konsolideras
verk-Konkurrensutsattaavkastningsnivå.ochvärderingbibehållna tillgångarnas

Statenmarknaden.påmotsvarandekravenavkastningskravsamheterbör åsättas
effektivareåstadkommai syftefonnernaorganisatoriska att endebör överävense

avkastning.högreförvaltning och en

tömiögenhets-statligasamladedeväsentligdelframhållerFöredraganden avatt en
för-ochbyggnadsstyrelsenförvaltasfastighetertillgångarna avutgörs somav

därförfastighetsförvaltning ärsamladeeffektivisering statenssvarsmakten.En av
tillgångar.samladeförvaltningenförbättra statenssyfteåtgärd iviktig avatten

verksamheteneffektiviseringunderlättasmening omföredragandensEnligt en
till-ägarebl.a.former,marknadsmässiga staten avatt sombedrivs i genommer

avkastningskrav.marknadsmässigagångarnaställer

förförutsättningarna attföredragandenbakgrunden attredovisadeMot den anser
aktiebolagsformifastighetsförvaltningenstatligadendelarellerdriva hela av

juli1denskerbolagsbildninginriktning permed mot attbör prövas, ensnarast
1992.

ärprincipiella attdettagällerdet resonemangnärreservation görsendaDen som
mångaomfattarslagetskisseradedetombildningframhållerföredraganden att aven

framhållsñnns,Bl.a.sintillkomplexavseenden natur.ärmångaidetaljfrågor och
restrik-flertaloch därtidlångunder ettvarit i ägoharfastigheter statensdet, som
fastig-överförandeVidutnyttjande. ett avfastighetemasvadfinnstioner avser

nödvän-meningföredragandensenligtdetbolagstatliga ärfleraellertillheterna ett
tillgodoses.sarnhällsinuessenberördatillsedigt attatt
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Det kan kulturmiljövårdsaspekter intenoteras särskiltatt detnämns, ändåattmen
måste sådanaaspektertillhör vad föredragandenantasatt med berördaavser sam-
hällsintressen. Det uppenbartär omläggning detta slag kommeratt fåen av att
mycket långtgående konsekvenser för förutsättningarna driva kulturmiljö-att
vårdandearbeteinom det statligt ägdafastighetsbeståndet.Jagåterkommeri senare
kapitel till diskussion vilka dessakonsekvenserkanen bli och hur de kanom
hanteras.

Här skall i övrigt enbart liknande utvecklingnoteras det gälleratt nären styr-
formerna på inomär denkommunalaväg sektorn,även det knappastfinnsännuom
någraexempel på så långtgåendeförändring denen förbereds inom densom som
statliga sektorn.
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utblickInternationell5

förhållanden5 1 Vissa europeiska.

förutsättningarna för skapaI utredningsuppdraget ingår bl.a. studera attatt en
möjligheternastudera byggasärskildstiftelseför kulturmiljöförvaltning, attatt upp

stiftelseanknutenformför kulturmiljöförvaltningen, i fond,t.ex. enavresurser
uppmärksammadonationer eller intressentbidrag, det finnsattsamt omgenom

värdefulla byggnaderhinder eller mindre vårdeneffekter för ochavgynnsamma
fastighetstaxeringmiljöer kanhänföras och beskattningtill gällandereglersom om

azvsregler.samt

Uppdragethar i dessa studier internationellastycken vissamotiverat för-även av
hållanden.framför därvid främstallt harvad gäller stiftelsefrågan.Jag gått in påde
förvaltningsformer ochNational Trust English Heritage irepresenterassom av
Storbritannienoch behandlardem avsnitt 5.2.inärmare

Vad gäller förvaltningen ocksåsärskiltherrgårdsmiljöemavill jag erinra denav om
omfattandeutredning årgenomfördesi Danmarkför några sedan.som

Bevarandet de danskaherrgårdama ekonomiskaoch de problemen i sambandav
därmedhar mycket ingåendebehandlats Betaenkningi bevaringenden denom av
danskeherregård 1987framlades miljöministem tillsatt utredning,som av en av
det s.k. herregärdsudvalget.

Utredningenföreslog i betänkandet samverkandeserieåtgärder eller fören som var
sig skulle kunna förbättra de ekonomiska förutsättningarna för bevara herr-att
gårdsmiljöema. dessaåtgärderI ingick vissa skattelättnadersåväl beträffande in-
komst- förmögenhetsbeskattningen,lättnaderi och avgifterskatter vidsom genera-
tionsskiften, vissa särbestämmelseri bevarandesyftei lagstiftningen jordför-om

skapandet nationell fond för bevarande danska herr-värv samtm.m. av en av
gårdsmiljöer. Utredningensåtgärdsforslaghar inte genomförts.Som bakgrund till
övervägandena inrätta särskild stiftelse för kulturmiljöförvaltning finnsattom en

emellertiddet skäl i korthetrefererahuvuddrageni detdanskafondförslaget.att
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innefatta:förslagetenligtskulleFondensverksamhet

föråtgärderlån tillbidrag eller atti formastödekonomisktD för avatt svara
Fondenalléer.ellerträdgårdarvärdefulla byggnader,kulturhistorisktbevara

kulturhistorisktbevarandetsäkerställatillmedverkaskulle kunna att avvidare
inrättaförstödekonomiskt attantingeninteriörer attvärdefulla genom ge

förinventariemaförvärvaellerinventariema attfonder för bevara genomatt
stället,demdeponeraavtalsärskiltsedanenligtatt

kanantingenfondenherrgårdar motta somdrivaochCl förvärva, äga somatt
förhållan-särskildamotiverasdetköpakanellerdelvis avgåvahelt eller om

den,
iherrgårdarpåocksåunderhållsarbetenoch annanupprustnings-D utföraatt

medavtalefter ägaren,ägo
fondensföruppgifter inomytterligaresigpåta ramenEl kunnadärutöveratt

förvaltning,herrgårdsmiljöemasrådgivningexempelvisändamål,såsom om
vård.ochnyttjande

ställasskulleDkr.miljoner50startkapitalpårekommenderadeUtredningen ettatt
ochintressenterytterligareeventuelltochbeviljatförfogande, statentill fondens av

förut-statsmedel.Detmiljoner Dkr.5minsttillförasskulle avfonden årligenatt
ändamål skullesitttillhänsynegendomsförvaltning medockså fondenssattes att

avgifter.skatterochgällervadvillkorfördelaktigabaseras

kulturhistoriskadenförfmansieringsfrågomaharperspektivgenerelltI ett mera
inomsamarbeteteuropeiskainom detuppmärksamhetbyggnadsvårdenrönt stor

rekommenda-nyligenministerkommitté enEuroparådets antogkulturmiljövården.
byggnads-kulturhistoriskadenfinansieringenfrämjaföråtgärder avtion attom
specialist-framlagtsfrån enutgår avRekommendationen rapport somvården. en

huvudfrågeställningarmedlemsländer.De somantalförföreträdaremed ettgrupp
kultur-för denstödsystemenoffentligadedels hurärbehandlas i rapporten

kanbyggnadsvårddennadels hureffektiviseras,kanbyggnadsvårdenhistoriska
sektorn.offentligautanfördenstödinsatserekonomiskaattraktiv forgörasmera

medlemsstaternastödforrner iexisterandeexempelocksåredovisasI rapporten
jagproblembilddentillMed hänsyn somskattesystemen.lagdtonviktmed
ochispecialbestämmelserbl.a.herrgårdsmiljöema arvs-ärförtecknattidigare

undantags-införthar härmedlemsstaterFleraintresse.gåvobeskattningen av
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bestämmelser syftar till förbättradeekonomiskabetingelsernaför bevaraattsom att
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader.

Den franska byggnadsminneslagstiftningenfrån 1988 medger undantagfrån be-
skattning vid och donationer historiska och konstnärliga minnesmärken.arv av
Som villkor för sådan skattebefrielse gäller tecknar ickeägarenen att en
tidsbegränsadöverenskommelsemed i vilken tillgängligheten för besökarestaten,
skall och villkoren för fortsatt underhåll skallgaranteras l dennaöverens-anges.
kommelseskall villkoren också läggasfast för hur de inventarier omfattassom av
undantagsbeslutetskall hållas tillgängliga och hur de skall vårdas.Om villkoren i
överenskommelseninte skulle följas skall skattenbetalas.Ett med be-syftenaav
stämmelserna motverkaär skingring sådanainventarieratt utgören av som en
värdefull del samladmiljö.av en

StorbritannienI kan begränsadkategori byggnader framståendemed särskilten av
kulturhistoriskt värde undantasfrån beskattningvid både och viss över-arv annan
låtelse. Egendomen, kan omfatta både byggnad och tillhörande marksom som

väsentlig delutgör desskaraktär, måste denna speciellaen av ges statusgenom
regeringsbeslutefter frånyttrande English Heritage. Villkoren skattebefrielsenför

åtagandeär ägarengör bevaraegendomen.att Egendomen ocksåhållasett att måste
för besökare underöppen viss bestämdtid. Om egendomen skall skattensäljs

erläggas,såvidainte försäljningen skertill erkänd syfteorganisation har tillen som
bevara egendomenskulturvärden. Bestämmelsernaatt tillämpbara påocksåär

konstverk och samlingarså de kan användasför miljöatt säkerställa samladatt en
omfattar byggnad,dessomgivning och dessinventarier samlingar.som en och

Liknande bestämmelser,där skattebefrielsen baseraspå bevarande,villkor om
underhåll tillgänglighetoch finns exempelvis också i och denden italienska

lagstiftningen.irländska

l vissa europeiskaländer finns det särskildabestämmelser förockså inom ramen
inkomst- förrnögenhetsbeskattningen,och syftar eko-till deförbättrasom att
nomiskavillkoren för bevarande kulturhistoriskt Bildenvärdefull bebyggelse. ärav
emellertid och någonallmän tendensytterst sammansatt till via skattesystemenatt

ekonomiskt stöd till den kulturhistoriska byggnadsvården föråtminstonege kan
inte skönjas.närvarande
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stimuleraföråtgärderytterligareochformerocksåolika attdiskuterasI rapporten
kultur-för denökaförsponsorverksamhetochmecenatskap att resursernabåde

skillnaderdet i nulägetråderfallethärOcksåi det storabyggnadsvården.historiska
skapandetkringövervägandenifrågatill dennaåterkommerJagländerna.mellan

kulturmiljöförvaltning.stiftelseförenav

kulturmiljövårdförinstitutionerbrittiskaVissa5.2

möjligi StorbritannienNational Trustdirektiv bl.a. ensomutredningens nämnsI
kulturrniljöförvaltning Sverigeiförstiftelseinrättafråganförebild när attom en

skall övervägas.

dessNationalTrust,organisationendärför på upp-plats studeratharUtredningen
Nationalförmedsammanträffanden representanterverksamhet. Iochbyggnad

tör-National Trustegendomardestudiebesökpå någraoch somTrust avgenom
stude-besökocksåvidharJaginformation inhämtats.ytterligare sammaharvaltar

delvisverksamhetochsyftenEnglish Heritage, samman-organisationen varsrat
medandock iskillnad liggergrundläggande attNational Trusts. Enmedfaller

myndighetHerizageEnglishsåstiftelse är enoberoende,privatNational Trust är en
statligamedhjälpdrivsdeltillmyndighetsliknandeorganisation avstoreller som

anslag.

förhållandeninom detsvenskaochbrittiskaparalleller mellanbetonasmåste attDet
mellan ländernaskillnaderraDärtill ärdras.vidare kanområdet inteaktuella utan

Storbritannien avsevärtstörreiñnnsExempelvisskilda avseenden. enialltför stora
industrimiljöeroch änherrgårds-värdefullagäller kulturhistorisktdetnärnumerär

mindrebefolkning yta,mycket större enMan har ocksåSverige.iharvi en
föreningsbildningmöjligheterna attbetydelsebl.a. det gäller genomnärharvilket

be-finansiering liksom att genomverksamhetensbidramedlemsavgifter tilllåta
till finansieringen.bidrasöksverksamhet

bedrivagällerdettradition närochattityd attfinns ocksåStorbritannienI annanen
väl-organisationerprivataiverksamhet avallmännyttigellerkulturmiljövård annan

verksam-motsvarandeskullenormalt attvidär i Sverigegörenhetskaraktär, anse
offentliga ansvarsområden.utgjordeheter
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allmänhetenstillgång till land-länderskiljer våra ärEn ytterligare faktor som
kulturlandskapoch frianaturmiljöer. Strävan bevaraöppna sträv-områdenoch att

TrustsNational uppbyggnadochroll förspelatområdenför allmänhetenhar stor
problemet med hänvisningangripa tillSverige skulleframväxt, vi inär snarast

planlagstifmingen.allemansrätten medanvändningoch av

olikaredovisas. privata fonderinte särskiltDet bör detunderstrykas,även attom
gäller arbetetmeddet bevaraförekommer National Trustalternativ till när attsom

industrimiljöer såväl på nationellkulturhistoriskt värdefulla herrgårds- och som
regionaloch lokal nivå.

2 l National5 Trust. .

National Trust världens bevarande värdefullaär organisationför kultur-största av
miljöer. National Trust forminte myndighet eller organisationmedär annan aven
koppling till välgörenhetsorganisationfristående med möjlighet tillstatenutan en
medlemskapför alla individer företag.såväl organisationerochsom-

National Trust dock inteär organisationvilken helst.Organisationenharen som en
särställningi flertal frånavseenden,inte minst befrielse skatt.Man harocksåett ett

särskilda rättighetermöjligheter organisation.Den förklaraärpar attsom ena en
iegendom organisationens för icke inalienable,avyttringsbar vilketägo innebär

den inte kan säljaseller belånas En sådanförklaringenbarthyras haratt utan ut. en
speciell rättsverkan den i frågamedför egendomen inte kanatt attgenom expro-

Därutöverprieras. har National Trust särskild överklaganderätt i vissa plan-en
ärenden,där organisationenkan överklaga direkt till parlamentet.National Trusts
verksamhet och dess särställning i avseendengrundasantal på särskiltett ett
parlamentsbeslutNational Trust Act.

Verksamhet

Verksamheten två huvudområden:dels bevarandet vissaområdenhar kultur-av av
landskap speciellanaturmiljöer, delsoch bevarandet kulturhistoriskt intressantaav
byggnader inventarier och parker. Under de första fyrtio åreneftermed bildandet



102

naturrniljöer.ochuteslutandemed landegendomar1895 National Trustsysslade
verksamheten.iinoch för byggnadernaFr.o.m. år 1937fördesintresset ansvaret

det s.k.projektspeciellthektar är250 000 mark. EttNational i dagTrust äger ca
kustlinjenengelskadenbevara deltillsyftarEnterpriseNeptune, att storen avsom

1990Vid utgångentillgänglig för allmänheten.denfrån hålla avochexploatering
FördettaSlutrnåletkustlinje.830 km dennatill drygtNational Trust ägare avvar

500 km kust.lskall ägaprojekt National Trustär caatt

påfart förränordentligegentligeninteNational Trust manVerksamheteninom tog
trädgårdar,ochparkerbyggnader,tillintressesittvidgade1940-talet på allvar

Även landområ-ägandetScheme.HousesCountry avsärskiltett program,genom
meddelvis har göravilketperiod,dennaunder attförstpå allvarden börjadeöka

dagInedan. ägerbyggnadersedonationer orga-villkoren mottagandeför avav
landetspridda överhistoriskt intresse,byggnader menantalnisationen avstortett

Även organisationensingår iNordirlandWalesochEngland.tillmedkoncentration
Nationalsärskildfinnsinte Skottland. Detdäremotverksamhetsområde enmen

för Skottland.Trust

dethandlarframför alltoch i byar,i städerbådebyggnaderNationalTrust menäger
och200 husänNational Trusthouses.Totalt äger merlandet countryhusom

värdetkulturhistoriskadetallmänheten.Det är somförträdgårdar är öppnasom
nationelltmåsteobjekt. Egendomenförintresse vara avNational Trusts ettavgör

detdock intebetyder attsig. DettaskallNational Trustförintresse engageraatt
Även Nationaliobjekt finnsmindreoch slott.herrgårdarenbart sigrör storaom

tillräckligbedömsvärdet stort.kulturhistoriskadet somförutsattTrusts ägo, att

ochbyggnaderbevarandetochi vårdenbarasig inte avNational Trust engagerar
objektenstakaochinventarier ävensamlingarocksåföromgivningarderas avutan

konstföremål.möblerochantikaav

iarbeteökarDettaverksamhet.National Trustsingår iarbetearkeologisktVisst
volym.

ln-verksamhet.National Trustsinomhuvudsak inteilndustriminnesvård ingår
mestadelsskerarbetetStorbritannieniindustriminnesvård är menför storttresset
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på lokal nivå och ideellaorganisationer.Det finns ingencentralorganisationgenom
med for industriminnesvården.ansvar

Vid sidan de två huvudsakligaverksamhetsområdena,naturvårdlandskapsvårdav
vård kulturhistoriskt värdefulla byggnader.samt parkeroch trädgårdar,bedriverav

National Trust del därtill anknutenverksamhet.Den viktigaste och själv-en mest
klara visningsverksamhetenär de objekt National Trust förvaltar. Dennaav som
visningsverksarnhet är omfattning. Under 1990stor räknade vidav man, egen-
domardär inträdesavgift, in 10miljonertar än besök.man Detta ökningärmer en

volymen med25 % eller 2 miljoner på fem år.av ca

Man bedriver också omfattande utställningsverksamhet,både i form fastaen av
utställningarochambulerandesådana

National Trust vidare utbildningsatsar återför-stimulans ochsom sessomen
säkring för kommande generationersintresse för bevarandefrågor. harMan ett
etableratsamarbetemed lokala skolmyndigheteröver hela landet. samarbeteI detta

organisationensegendomarpå olika iengageras sätt undervisningen. dennaInom
verksamhet också The Young Nationalteatergrupp,ryms Trust Theatre,en som
under 1990uppträdde Äveninfor 10000 skolbarn.än fram-vuxenutbildning,mer
ställning undervisningsmaterial, lärarhandledningarav inom utbild-m.m. ryms
ningsverksamheten. Utbildningsområdet väsentligmycket delansessom en av
arbetet och betydelse för hela verksamheten.stor Inomav National Trust finns
därutöver internt utbildningsbehov.Manett stort har därför byggasatsat att upp

utbildningsorganisation.en egen

En självklar del arbetetmedvård och bevarandeär också därav dokumentation, ett
omfattandearbetebedrivs.Här kan baranämnas bland särskiltharatt ettman annat
fotobibliotek, The National Trust PhotographicLibrary, for närvarandeinne-som
håller 70 000 diabilder,än ocksåanvändsförmer utlåning.som

En näraliggande verksamhet, allmänt syftar till främja organisationenssom att
ändamål,bidra till utbildningsverksamhetoch bidra till ökandeintressetdetmötaatt
för kulturmiljövård, Ävenpublikationsverksamheten.är mycketdenna är om-
fattande. National Trust inte så mångapublikationerutger på förlag äreget men
ofta vid sådanutgivning.partner



104

delenkommersiellt inriktadedenPublikationsavdelningen del avutgör meraen av
består iDennaEnterprises.National Trustverksamhet,National Trusts senare

visningsverksam-anslutning tillirestaurang-kaféverksamhetframför alltövrigt av
frånalltinkluderarvarusortiment,brettförsäljning ganskaheten somettsamt av

enklaregrafikochporslinstallrikar överSamlarobjektochminnessaker som
försäljningDennalivsmedelsprodukter.antalpublikationer tillsouvenireroch ett

TrustsNationalbutiker.andravissaochvia butikerpostorder, ävenviasker egna
ochJapandäribland USA,länder,antaltillgår påvarusortiment även ettexport

försäkringsbolag,med engageratsamarbeteNational Trust också,iTyskland. ettär
hemförsäkringar.försäkringsrörelse,främst avseendevissi

efterfrågantillgodosesyftetillkommersiellaverksamhetenhardels somatt enDen
kunnaönskemålverksamhetenhuvudsakliga attsambandmeddendirekt omhar

minnes-påefterfråganegendomama,påi besökdryck sambandmedochinta mat
verksamhet.huvudsakligadennabidra till finansieringendelsetc.,saker att av

Organisation

och denmedlemsorganisationgradhögangivits National iTrusttidigare ärSom en
påhårtOrganisationenmiljoner.2 satsarantal medlemmar. 1990överhar stonett

medlemmar,mångaocksåtillkommermedlemmar åroch varjenyrekryterin nyag av
medlemmar.300000med ännettoökningtvåårsperiodendenunder mersenaste en

National Det ärTmst.i attmedlemhuvudsakliga blitvå skäl till enafinnsDet att
på allainträdefrittfrämstsig,medförintresserad de förmåner dettaär avman

1990ochpund år19kostade ettmedlemskapegendomar.Ett årsorganisationens
Cirka hälftenpublikationer.vissaockså34 dåfamiljemedlemskap pund. fårMan

skäl.dessabedömsbli medlemmarmedlemmama avav

organi-medsympatiserarideellt-for bliskälet medlemandra är manDet att mera
delennaturvårdandemed dengöravanligast här harsyften, detär attsationens att

verksamheten.av

inteeftersomTrustNationalinom manibland problemupplevsDetta ettsomsenare
miljöfrågor.kamporganisationiskallellervill varaen



105

natur-miljövårdsaspektenochmedlemmarnyrekryteringenomfattandeDen somav
medlemskademssammansättningtillmedlemhar lettallt vanligare skäl bli attatt

utgjort förhållandevismedlemmarNationalförändrats.Traditionellt har Trusts en
huvudsakligen frånvälutbildade, sydöstrarelativt klassbunden,homogengrupp,

oftarekrytering, blandspridd människorEngland Nu handlardet om en meraosv.
särskilt televisionen.massmedierna, Dettaintresseoch kunskaperskapatsviavars

sig till dennaNational situa-ställerkrav påde anställdainom Trust att anpassa nya
tron.

Councilrådet harNational 52Trusts verksamhet det s.k. med-styrs somav
26lemmar. 26 Bland dessa ordförandedessaväljs medlemmarna. ochutsesav av

nominerasvice ordförande. rådet andraDe övri 26 medlemmarna organi-avavga
samhälletsationer, brittiska med direktrepresenterandeolika intresseni det rele-

for National föreningar,Trusts verksamhet, ideella akademiersåsom ochvans
andra kulturrniljövård,sammanslutningarinom områden allmän byggnads-som
vård, arkitektur, konst, hortikultur, arkeologi, naturskydd, ekologi Hit höretc.
också företrädare för såsom Britishvissa de Museum,störstaav museerna,
Victoria andAlbert MuseumochNational Gallery.

Rådet exekutivkommitté 26ungefär styrelse medlemmar. Dennautser en
exekutivkommitté uppdelasfor frågor på ñnanskommittébehandling vissaav en
och egendomskommittéProperties Committee. Rådet ocksåverkställandeen utser
direktör Director-General.

Vid sidan exekutivkommitté, egendomskommitté och finanskommitté finnsav
centralt antal referensgrupper olikapanels inom specialornråden t.ex.ett
Archaeology Panel.Architectural Panel,Arts Panel,EstatesPanel,GardensPanel
och NatureConservationPanel.

ledningenFör arbetetinom de 16regionernafinns valdaregionkommittéer.av

National Trusts organisation uppdeladpå 16regioner, organiseratär med chefen
och 100-150 anställda i varje region, vilket dels regionkontor, delsrepresenterar
anställda på egendomama.Organisationens huvudkontor uppdelat påärute tre
platser, i London med 200 anställda tvåoch i delen Englandvästraettvarav ca av
med 100anställda.ca
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000000-32anställsanställda.fast Därutöver7002Totalt har National Trust ca
medtillhjälperfrivilliga20 000kommerHärtill somvarje år.säsongsarbetare ca

skötsel,visningar, guidningar, m.m.

Ekonomi

dvs.pund,miljoner871990drygtunder meromslötverksamhetNational Trusts
uppgickbalansomslutningenförmögenhetsmassansamlade900 milj. kr. Denän

miljarder kronor.2,75eller närmarepundtill 258miljonerdrygt

pund,miljoner28,7medlemsavgifterfrånkominkomsternahuvudsakligaDe
ochhyrorfrån11,4pund,miljoner20,legendomama varavfråninkomster

miljonerl5,9kapitaletpåavkastninginträdesavgifter,från7,6ocharrenden
gåvorpundmiljoner5,1 samtEnterprisesNational Trustfrånnettotillskottpund,
någotföravseddaintegåvor ärbeloppetDetpund. som1,2 miljoner avsersenare

71till drygtinkomsterlöpandeuppgick dessaSammantagetändamål.speciellt
miljoner pund.

tvåiindelaskanpund. De87 miljonerdrygtsammanlagttilluppgickUtgiftema
utgiftergöramed egendomamadirekt avresp.har attutgifterhuvudgrupper: som

egendomamamedsambanddirektharUtgiftemakaraktär.administrativ sommera
utgifterpund, ärmiljoner71Huvuddelen,pund.miljoner81tilluppgick närmare

drygtkaraktär,löpande34 miljoneregendomar-na, meraskötseln avför cavaravav
renoveringsarbe-avseendestörreförvaltningskostnaderoch resten10for allmänna

rådgivningförUtgifterpund.6,4 miljoneranvändesegendomköpo.d. Förten av
mark ägsochbyggnaderbevarandet avsommedsambandforskning i avoch

pund.miljoner2,9tilluppgickNational Trust

pund drogsmiljoner81påegendomamaförbruttoutgiftema casamladeFrån de
ledde tillvilketpund,miljoner7,5påverksamhetdennaförbidrag caolika typer av

pund.miljoner73,5påegendomamanettoutgift fören

miljoner14totaltuppgick tillegendomamatillkoppladedirektinteUtgifter varsom
medlemsrekrytering-administration caoch samtmedlemsserviceförpund, varav

4,4fund-raisingoch s.k.informationmarknadsföring,förutgiftermiljoner,5,2
miljoner.4,4utgifteradministrativamiljoner samt
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Totalt innebardetta underskottpå 16,4miljonersett ett pund måstetäckasmedsom
hjälp olika fonder.av

Förmögenhetenpå 260närmare miljoner pund består olika fonder.tre typerav av
Den allmänna fonden General Fund Nationalär Trusts fria fond. Där förvaltas
tillgångar organisationenkan användaför vilketsom specifikt ändamål helstsom
inom för verksamhetensallmänna syften. Den allmännaramen fonden måste i
princip klara täcka underskottenför egendomaratt inte i sig har tillräckligasom
inkomster eller till sig har knutet tillräckliga värden för klara vården dem,att av
liksom för allmän administration, medlemsserviceetc.i den mån medlemsavgifter
inte täckerdetta.Allmänna fondenshuvudsakliga inkomstkällor obundnagåvorär
och via l den allmänna fondentestamenten. fannsarv 15,6 miljoner pund vid
utgången år 1990.av

Den andra fonder fonder förär speciellatypen ändamål.av National Trust
disponerardessainom för sin verksamhet, de kan förramen enbartanvändasmen
sådanverksamhet den doneratellersom förmögenhetenangivit.som testamenterat
Tillgångarna i sådanafonderuppgick till 112,6miljoner pund.

Den tredje fonder s.k.capitalär endowmenttypen funds.av Dessasammanhänger
med mycket viktig princip National Trust tillämparen det gällersom när att ta emot
donationer egendomar.l princip måstevarjeav organisationen objektövertagetav

självfinansierande.Kostnaderför vissvara egendomsunderhåll inte belastafåren
ekonomin för övriga egendomar.Därför föregörs Övertagande mycketett nog-en

genomgång samtligaaktuellasåväl framtidagrann av kostnaderforsom Övertagan-
det. Iden mån den doneradetestamenteradeegendomeninte förväntas skapakan
tillräckliga inkomster, det följeregna t.ex. medatt betydandearealergenom av
produktiv mark, såställer National Trust krav på donationen åtföljasskallatt ettav
kapitalbelopp avkastningskall framtidavars garantera underhåll. dettaDet är som

egendomenscapitalutgör endowment. Om den donerattestamentcratsotn egen-
domen inte sådanahar kapitalbeloppgörs andra försök erforderligasamlaihopatt
medel, ibland också med hjälp det sigrörstaten, objekt synnerligtav om ettom av
värde. Dessa capital endowment funds uppgick till miljoner130sammanlagt
pund.
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kanförmögenhet nämnasNational Truststillskott till attårliga mangällerdetNär
25motsvarandeändamål närmarespeciellagåvor föroch1990under mottog arv

265 miljoner kronor.ellerpund,miljoner ca

börjatårunderNational Trustekonomin, tilläggasfrågai senarekan. attDet om
o.d. frånsponsringviafinansieringfåtidigare medaktivtmycket än attarbeta mera

varitområdeEttinkomster.sådanaökningocksålett till somvilketföretagen, aven
utbildningsaktivitetentavarithartillNationalTrust hittaforlättrelativt att sponsorer

fort-Organisationen ärungdomar.ochverksamhet riktad barnoch motannan
ivill hamnainteeftersomsponsring, ettförsiktig det gällerganska närfarande man

inrikt-påverkadessakanmedverkanfinansiellaföretagensberoende attsådant av
verksamheten.ningenav

HeritageEnglish5.2.2

organi-myndighetsliknandeellermyndighetHeritage nämnts,är.English som en
kAÄzs Detmotsvarighet.brittiskaför kulturrniljövård, närmastmedsation ansvar

miljö.historiskanationensskyddaförmålet verksamhetenärövergripande att

fyraformuleratHeritageEnglishharövergripande uppdragetför detInom ramen
organisationen.för Dessamål är:centrala

dessoch vilkamiljönhistoriskadenförtillståndetkunskapenökaD omatt
behov är,

fråninkomst dem,och byggaväl,de egendomamaförvalta uppD egnaatt
organisation,effektiv samtväl strukturerad,utvecklaD enatt

och dessframsteg.arbeteorganisationensallmänheteninformeraD att om

Englishkandet förstaFörområden.olikauppdeladpå antalVerksamhetenär ett
miljön.historiskagäller dendetnärregeringensHeritage sägas expenorganvara

ochbyggnader monumenturvalet somregeringen det gällertillråd när avMan ger
inventeringsverksamhetslags somskydd.för Detta skerföremål ettbli genombör

vadlistingbenämneslistorpåobjekt avserskyddsvärdaförinnebäratt uppman
fornlämningar.ochgäller monumentscheduling detochhusbyggnader när

vissaskyddaSverige mediutförs attliknarverksamhet det arbete somDenna
objektListaderegelverk.lagstiftningensmiljöer med utnyttjandeellerbyggnader av
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särskild tillståndsprocess.på demutförasfår inte förändras eller arbeten utan en
skyddsvärdahotade objekt. Härut-registerocksåpå överMan håller upprättaettatt

arbeten utförstillsynen pågäller över ochviktig roll detspelar näröver sommanen
gällerdet planfrågorobjekt, liksom närandrainom listade byggnadereller som

sig planerHeritage har överkulturmiljövården, Englishberör där yttraatt som
objekt miljöer.berör listade ellert.ex.

Även verksamhet.Heritagesindustrirniljöer inom Englishryms

medverkan eller medgivande.Listningen kan ske såväl med ägarnasutansom
egendomamasTidigare uppfattades negativt blanddetta mycket ägare medmen

tiden inställningen kanhar förändrats och listningen användast.o.m.numera som
uppgårtillsäljargumentför objekt 500egendom.Antalet listade 000.änmeren

villkoratVidare skall English Heritage ansökningarsig undantagfrånöveryttra om
arvsskatt. Sådana detundantag från arvsskatt kan handlargöras om om
kulturhistoriskt värdefulla arvingenarvingamamiljöer och särskildagörom
åtagandenvad gäller framtida tillgänglighetunderhåll och i fråga för allmän-om
heten.

Ett fall skattebefrielser inblandaddär English Heritage direkt möjlig-är ärannat av
förheten till kulturhistorisktägare värdefulla byggnader skapasärskildaunder-att

hållsfonder. Dessakan relaterade objekt eller ingåtill visst del iettvara somen en
centralt upplagd fond hosEnglish Heritage. fondernafårTill ägarna medelavsätta

valfri storlek behandlas mycket förmånligt skattemässigt.Fonderna fårav som
endastdisponerasfor egendomensunderhålloch följer byggnadenvid eller for-arv
säljning.

huvudsakligtEtt arbetsområdeför English Heritage bidrag rådär ochannat att ge
till olika ägarkategorier behöver hjälp för klara sina bevarandeuppgifter.attsom
Bidrag utgå forkan reparationeroch underhåll på listadehistoriska ochmonument
byggnader historiska byggnaderi särskilt utvaldaskydds-eller bevarande-samt
områdenconservation areas dessabyggnaderi sig listade. I detärutanatt senare
fallet, oftast gäller speciella stads-eller bymiljöer, etablerarEnglish Heritagesom
särskilda town schemes i samarbetemed lokala myndigheter.Ett särskiltprogram

har inletts för till byggnader hotade uteblivetäratt attprogram se som genom
underhåll stånd.hålls i Här kan bidrag bl.a. utgå till kommuner utnyttjar sinsom
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byggnader,listadehotade,utföra reparationerpåmöjlighet tvinga ägareattatt en
kommunen.förutgiftervarvid medföradettakan

arkeologiskautförabidrag eller låtain med tillgåocksåEnglish Heritage kan
för-medföraexploatering områdenkommerdärfall attiundersökningar, avt.ex.

lämningama.arkeologiskastörelse deav

också stå förHeritageEnglishi fråga kankommakanbidragl samtliga fall när
utföras.skalldet gäller hur arbetenobjektennärrådgivning till ägarnaav

självvadocksådärmedHeritageEnglish ärhuvuduppgift för manEn tredje
bevarande-främjandetvilket inkluderarpractice,conservation avbenämner

forskningsaktivi-ochutbildnings-bl.a.byggnadsindustrinstandardsinom genom
byggtek-ochrenoverings-materialanvändningochgällerdetrådgivning närteter,

anordnandetochtill enskildadirektbåde ägare avbyggnadsvårdennik inom genom
publikationsverksamhet.seminarier liksompå platsdemonstrationer samt genom

inomdokumentationbetydandetillhandahåller ocksåochsamlarEnglish Heritage
område.byggnadsvårdens

egendomarna.devisningenochskötselnhuvuduppgiften ärfjärde egnaDen av
på landetbyggnader,ochhistoriskafornlämningar, monumentinkluderarDessa

befästningsverktillHadrianusochStonehengefrånalltoch i städerna.Det murär
500 år,5objekten äntidindustrimiljöer. I omspänneroch merCastleDoversom
tillKristus4000 år företilldateras enWiltshire,Hill i runtfrån Windmill som

EnglishTotalt harAngliaiGreen Easti Saxteadartonhundrataletfrånväderkvarn
objekt.400förHeritage änmeransvar

ellerdonationegendomHeritage övertaEnglishför genomfinns attDet sätttre -
stårintressenationelltbyggnadÖvertagandenärtvångsviseller t.ex. avköp enarv,

HeritageärEnglishförfrågeställning manåterkommande omoftaEnoch förfaller.
skallellerreparationer tanödvändigaförstöd manfullständigt omskall ägarenge

förstaunderbidragfallvissaförvaltning. I enbyggnadenFör mangeröver egen
förvaltningsaltemativEttegendomen. somsyfte övertamedperiod att senare

dennaGenomlease-back-system.sale nyaslagsHeritage ärEnglish prövar ett -
tillsålts ägarenbyggnaderviktorianskavissa avhar somförvaltningsform t.ex.

Iandra.sköttabättre änblivitdennearrenderatssedanochHeritageEnglish av



arrendeavtaleningår ofta femårsplanerför ommålning, upprustningart.ex. m.m.,
vilket stabilitetoch kontinuitet i underhållet.geren

För sin verksamhet har English Heritage omfattande stab arkitekter,en t.ex.av
byggnadstekniker och konservatorer anställda, liksom personal för den direkta
skötseln egendomarna.Totalt har English Heritage 400l anställda.av ca

För skötseln egendornamafinns någrafå regionalaorganisatoriskaenheter,av men
dessa hos English Heritageär centralt styrda, till skillnad från National Trusts
utveckladeregionalaorganisationmedregionalastyrelserosv.

English Heritage har också aktiv affärsverksamhet bl.a. bestårien attsom man
anordnarutställningaroch konserter, tidskrifter, driver butikerutger etc.

English Heritage har, sin myndighetskaraktär, utbyggd rnedlemsorganisa-trots en
tion. Ett medlemskap i organisationen kostar 16 pund året bl.a. frittochom ger
inträde på English Heritages egendomar. I mitten organisationen1990 hadeav
drygt 220 000 medlemmar.

Ekonomiskt English Heritageär starkt beroende offentliga totalaanslag. Deav
inkomsternaunderverksamhetsåret198990 uppgick till 81,9miljoner pund,varav
71,2 utgjordes anslag från och lokala och In-regionala myndigheter.statenav
trädesavgifterfrån fem miljoner besökare drygt 4 miljoner pund i inkomster,ca gav
medlemsavgifter 1,5 miljoner affärsverksamheten Hyror2,5 miljoner.samtca ca
och arrenden ränteinkomster sammanlagt miljoner intäkter.samt 2,7m.m. gav ca

Utgiftema uppgick till sammanlagt 87 miljoner pund, till olikaca typer avvarav
bidrag 34 miljoner pund, till drift- och underhållskostnader förvaltadförca egen-
dom drygt 46 miljoner pund till allmänna förvaltnings- administrativaochsamt
kostnader 6,7 miljoner pund.ca.





överväganden6

1 Inledning6.

överväganden.Denminavägledandevid gällerharvaritEtt utgångspunkter enapar
redovisatsSom den riks-frågan för bevarandet kulturarvet. äransvaret avom av

alla. Särskiltdelasfastlagda hardagen uppfattningen detta ossatt av ansvaransvar
individuelltsådantmiljöer. Etttill kulturhistoriskt värdefullaägarna mera ansvar

och möjligheter.ochkandock bara inom för Detutlcrävas resurserensvarsramen
den samhällsinstitutiondärför bärasför kulturarvet måsteytterstaansvaret av som

alla, dvs.det staten.representerar gemensamma,oss

kommerkan lösningarDet finnas invändningar olika föreslåsiatttypermot somav
skattelindringar. Härdetta betänkande. olika måstegällande dockt.ex. typer av

hållas i minnet kulturarvet, måsteproblemet sådant,vården ñnna sinatt avsom
lösningoch Avvisas vissalösningarhar för detta. måsteatt staten ett ytterstaansvar

i stället sökaandra.man

utgångspunktMin lösningarna,harvarit söka effektiva med lägstade totalaatt mest
kostnader. Bred enighet råder bäst så långtdet därvid möjligtär attattom som
stödjaenskildasägares och andras insatser.egna

l detta sammanhangkan erinra de redan på 1930-taletman resonemangsomom
fördes i sambandmed behandlingen allmännyttigafrågan stiftelsersskatte-omav
befrielse. 1936års skattekommitté uppfattningen,hadeden skattefriheten inteatt
borde omfatta andra institutioner sådana främjande ändamål,än som som annars
måste tillgodoses det allmänna SOU 1939:47. Departementschefenförtyd-av
ligadedetta till skattefriheteninte bordeomfattaandrarättssubjekt sådanaänatt som
verkar på områden, inom vilka positiva insatser från det allmännas sida anses
ofrånkomliga i denmån inte,de tack enskildasinitiativ, befinnsöverflödiga.vare

dettaJust jag gäller inom kulturmiljövården. Positiva insatserfrån det all-menar
måstesida ofrånkomligamännas i den mån intede överflödigagörsanses genom

enskildasinsatser.



utgångs-hadenstödjaenskildasinsatserbörförNär då formersöker att manman
Samhälletslänsenkät.utredningensfrån4punkt citerats i kap. ett av svarensom

detreglerna,såvård normalaskydd och i de attstödmåsteutformas såatt gynnas
beteende.riktigtsamhälletkännsför denenskilde ettgynnaratt

underhålet löpandeexempelvis skötadå räknaskanTill riktigt beteende attett
sådanbe-stimulerasEnligt min meningarbeten. atoch inte ihop till störrespara

till vissastatsbidragunderhållskostnaderför änteende avdragsrätt ar-avsnarareav
beten.

herrgårdarochslott6.2 Privatägda

kulturhistoriskavårtviktig delherrgårdarnautgöroch arv.De svenskaslotten aven
trädgårdarochbyggnader,medomgivandetillsammanshåll,på mångaDe ocksåär

också ideår harmångakulturlandskapet.Under storiinslagparkerbetydelsefulla
likaväl in-lokalbefolkningutflyktsmål förpopulära somutgjortutsträckning
natonelldärförturister.långväga De ärför ange-sevärdheter entressanta mera

kommerTill dettaidentitet.lokaluttryck förviktigasamtidigt delägenhet är ensom
däkttraditionföravgöranderollägarfamiljer spelarenskildasjälvfallet de för enatt

-historia.och

dessaprivat intresseochbåde allmänt attsåledesbetecknas ettmåsteDet ettsom
finnsdetdock konstaterasSamtidigt måste atteftervärlden.förmiljöer kan bevaras

utgångspunkter.ekonomiskasärskilt frånbevarande,meddettabetydandeproblem
ochintressedetta allmännakonflikt mellaninneboendeockså slagsfinnsDet ett

strävanden.andraallmänna

vårtdejustmiljöervissa är representerarvill bevaravi atttillfrämstaskäletDet att
detminsttid. Inte närförgångennågot frånalltsåkulturellahistoriska och enarv,

fort-ochuppbyggnadsamtidigt dessasförutsatteherrgårdarnaochgäller slotten
velatvi inteförhållandeninstitutionellaochsamhälleligavissa somexistenslöpande

refomeringendelverket harI självasamhället. avsvenskabehållai det stor aven
för-dessajustförändratillsyftat1900-taletundersamhälletsvenska attdet

inkomst-förmögenhetsfördelningcn,strukturen,socialadengällerhållanden.Det
jäm-sysselsättningsfrågor,välståndsutvecklingen,allmännadenfördelningen,

enbart,intesjälvfallettalarförändring jag ärDenkönenmellanställdhet omosv.



eller kanske främst, resultat politiska refonner. Det handlar i likaens ett högav
grad den allmänna samhällsutvecklingen, Sverigesutveckling frånom om agrar-

industrisamhälle.samhälletill

Konflikten ligger alltså i det förhållandet de miljöer vi vill bevarasamtidigtatt är
förknippad med samhällsförhållanden vi inte vill bevara.Problemet medsom att
bevara miljöerdessa kan alltså inte lösas bevarandeeller återskapandeettgenom av
de tidigare förutsättningarnaför dessamiljöers existens.

Ett tydligt exempelpå vad här awecklingenär ñdeikommissinstitutet.som avses av
Det fannsoch finns rad mycket starkaskäl för dennaaweckling; skäl haren som

föra medgrundläggandevärderingar iatt vart samhälle:jämlikhet arvingar,mellan
jämställdhet mellan könen, inte låta ålderdomlig struktur stå iatt förvägenen t.ex.
utvecklingen rationellt jordbruk eller rationellett markanvändning.av annan

Samtidigt det uppenbartär för möjligheterna bevaraatt vissa kulturhistorisktatt
värdefullamiljöer detta svårtbakslag.ettvar

härDet förda gäller i och för sig inte exklusivtresonemanget och herr-slotten
gårdarna.När det gäller industrimiljöema kan peka på många det.ex.man att av
industrihistoriskt intressantaproduktionsprocessemaoch -förhållandena bl.a. för-

god tillgång pâ billig arbetskraftutsatte dvs. dåliga inkomstförhållandenför breda
folklager. De representeradearbetsmiljöförhållanden vislag görett attav som

ii dag vissa fall inte kunna anordnademonstrationsdrift.Nedsmuts-ens anseross
ningen omgivande miljö ofta mycketav omfattande.var

kan därförMan generellt hävda varje miljö från gångenmera att tid representerar
skapadesoch för gångentids samhälle. ingetI fall kan eller vi för bevaran-en vill

detsskull återskapaförutsättningenför just den företeelsen.

Denna konflikt mellan olika politiska strävandenkan vidaresåledesintetyp av utan
lösas.Motstridiga strävanden försättergränser vad kan det gällerföreslåsnärsom

förbättra möjligheterna till värd och bevarandeatt kulturhistoriskt värdefullaav
miljöer.

Det självfalletskulle möjligt drastiskt förbättra dessamöjligheterattvara om man
vissabefriade egendomsägarehelt frånt.ex. förmögenhetsskatt ocheller arvs-
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kulturhistoriskautifrån detutformadesuttalatjordbmkspolitikenellergåvoskatt om
Samtidigt detåterinfördes. ärfrdeikommissinstitutetellerperspektivet uppen-om

fråga.iförändringar inte kan kommasådanabartatt

kompro-fungerandesökauppgift i avseendendessa är närmastUtredningens att
ñnnahuruvida vi kanundersökaocksåolika strävanden.mellan nyamisser attmen

miljöernavärdefullade attbidra till säkrabevarandet utankanmodeller avattsom
någorlundaallmäntsamhällsvärderingar ärkonflikt medrådandeihamnar somman

omfattade.

denhar konstateratsbetänkandedetta attdirektiven och i inledningeniRedan av
grundläggandedetvilarkulturrniljövården ärvilken den svenskapå attprincip

resultatenbästabrukare.Deochkulturminnenför landets ligger ägareansvaret
insatser.deras ochnås engagemang egnagenom

övertygadgjort miggång har attutredningenhaft arbetetsunder omkontakterDe
deIsig dettaiklädaviljagodsägare utbreddfinnsdagens ansvar.atthosdet en

ochfamilj-släkttraditiondet finnas känslagenuin ansvarfall avflesta avsynes en
ifåttgångföra vidareoch det självvårdaför arv.enatt man

tagitbl.a.universitet, därLundsrefererat till frånhar jag studie4 manl kap. en
förvaltaresig självauppfattaroch godsägarefråga dagensdenna somattmenarupp

ochfamiljenbådekultunniljön,och där gentemotmarken ansvaretav
kontrakt.ledertill socialtbygdensamhället slagsett

inte dennaharbild. Allahuvudsakliga ägareundantagfinns från dennaNaturligtvis
ansvarigadeangelägetnaturligtvis attBl.a. det skälet detinställning. ärav

byggnadsminnesförklaramedarbetefortsätter systematiskt attmyndigheterna ett
inställ-kvaliteter än ägarnasfyller kravenfor detta.Miljöemas snararemiljöer som
minstintebyggnadsminnesförklaringskall ske,avgörandeförmåstening vara om

fådärmed kan ägareochegendomar varsockså byter ägaretankemed att
inte någontinginställning vetman om.

Detförmågan.sigiklädadock i huvudsak ansvaretutaninte viljanProblemetär att
problem.väsentligen ekonomisktsig ettrör om



rådatordeenighetBred föroroande.utvecklingennuvarandeDen är attom ansvar
jord-skogsbrukscnhettillräckligti normalfallet förutsätterbevarandet stor somen

bildgenomgående och detandra inkomstkällor. Den ärliksombas som ges som
otillräcklighar lönsamheti dagredan ochinstämmai jordbruketsvårt inte äratt att

förbättrainte kommervarje fall dennajordbrukspolitiken ianläggningen attatt av
till uppsplittringtendens iklar mindrelönsamhet,generellt finns redanDetsett. en

ocksåliksom åtskiljandearvsskiften,inte minstenheter. resultat ettettsom av av
markegendomfrån central godsmiljö.

strategiförnaturlig i första[utredningens direktiv handdet är statenattattanges en
klimat förefter skapa förutsättningargoda och ägarnassträva gynnsamtatt ett eget

förutsättningarSom situationen dessa inteframstår i dag tillräck-ärengagemang.
ligt nå vårdgoda och detta klimat förinte tillräckligt och be-attgynnsamt en ett

tillfredsställande.varande i kulturpolitiskt perspektivframstårettsom som

I sammanhangeterinras återigen uppgift inteutredningens är prövaatt attom om-
fattningen det direkta statliga område.stödettill dettaav

När det gäller de kultur- finns lägganaturvårdsaspekter på utform-attsomresp
ningen jordbrukspolitiken har i sambanddessanyligen med riksdagensprövatsav
beslut livsmedelspolitik.om ny

I den livsmedelspolitiken i kap. åtgärderingår, redovisats bl.a.nya som som
syftar till bevarande landskapets och naturvärden.Genomkultur- det sär-ett av
skilda Förlandskapsvårdande betalastillkanersättning lantbrukareförprogrammet
landskapsvårdandeinsatser. Omfattningen nyligenhar prövatsprogrammetav av
riksdageni sambandmed behandlingen 1991årsmiljöpolitiska proposition Enav
god livsmiljö 199091prop. :90, 30.JOU

Naturvårdsverket, riksantikvarieämbetet och jordbruksverket har fått särskiltett
regeringsuppdrag jordbruksdepartementet, regeringsbeslut 1990-12-20 följaatt

utvärdera miljöeffekternaoch den livsmedelspolitiken. Det får förutsättas attav
och herrgårdslandskapensslotts- kulturvärden iuppmärksammas detta samman-

Under alla förhållanden ingårhang. det inte i dennautredningsdirektiv föreslåatt
förändringar i livsmedelspolitiken.
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herrgårdarna ochframhålla mellansambandetåterigenDet dock viktigtär att
ekonomisktproduktionsmarkenkulturpolitiskt synsättär ettodlingslandet.Med ett
del denockså kansamtidigt denbebyggelsevärdenaunderlagför avenvarasom

miljön.kulturhistoriskt värdefulla

utred-frågeområdenframför tvådet alltbakgrundenärMot den redovisade som
privataför de ägarnagäller förutsättningarnadet attningsarbetetinriktats närmot

detbeskattningsfrågor,områdetbevarandeuppgiften.Det ärlångsiktigt klara enaav
arvsskiften.kringandraproblematiken

Beskattningsfrågor6.2.1

skatte-förändradeförslaglång radfåttarbetetunderUtredningenhar motta omen
slottoch bevaravårdauppgiftprivatade ägarnasunderlätta attregler skullesom

ocksåeffektdennasäkertocksåhaskulledessaflesta menoch herrgårdar.De av
utredningeninomdetharbakgrundhäravönskvärda.Motmindreandra,måhända

på skatte-förslaggällerdetprincipiell hållning närutvecklanödvändigtvarit att en
utredningsupp-markeringdirektivensockså attunderstryksområdet.Detta avav

i förstautredningenskallEnligt direktivenområde.dettapåbegränsatdraget är
specifikbestämmelserförenkladeoch tydligareeventuellabehov avpåtalahand av

tillämpningsföre-ochrådallmännabehovetbevarandefrågorbetydelseför samt av
myndigheter.ansvarigaskrifter från

markerartydligtpräglasmin meningenligtmåste attprincipiella manDenna avsyn
måstebeskattningshänseendeioch undantaghänsynstaganden varaeventuellaatt

deoch bevararvårdarprivata ägareintressetallmännatill detdirekt kopplat attav
stärkasyftar tillförslagAllmänna attmiljöerna.värdefullakulturhistoriskt som

skäletockså deti fråga, attkommaintesituation kanekonomiska avdennagrupps
grupperiandraomfatta ävenskulle kommaalltid sam-sådå attförslagen gott som

ochlättnader iGenerella t.ex.liknande arvs-någotintehället ansvar.tarsom
intedettaenligt synsättalltsåförmögenhetsbeskattninge.d. kangåvobeskattning,

till.hänsynharutredningensynpunkterspeciella att tautifrån demotiveras

egendomtalarviså längeÖver tillämpasprincipenden ommåste atthuvud taget
iharvilka ägarenvärdenekonomiska överreellalösfast eller representerarsom

sättskebeskattningensåmåste somdispositionsrätt, sammaoinskränktston sett
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för andra liknande ekonomiskavärden i samhället.Enbart det fråganär är om en
motprestation från sidaägarens liggeri linje med det allmänna intressetsom att
vårdaoch bevarakulturhistoriskt värdefulla miljöer bör särbehandlingi skattehän-
seendeske.Om lösöret fonnögenhetsvärdent.ex. representerar där påstora ägaren
normalt har och villsätt behålla säljarätten och omvandladetta lösöre i andraatt

tillgångar så måste huvudprincipentyper förmögenhetsbeskattning,av attvara
och gåvoskatt liksom tealisationsvinstbeskattningarvs- behandlaspå sättsamma

för dessaägare de skulle för tillgångar liknande försom andraägare.av typ

I vissa fall leder sådanprincip till svårigheter. Ien promemorian Ds Fi 1990:91
Refonnerad förmögenhetsbeskattninghar, redovisatsi kap. sålunda före-som
slagits beskattning innehavet konst och antikviteter.en Det uppenbartav ärav att

förslaget genomfördes, så skulle detta stå i direktom konflikt med de kultur-
politiska strävandena.Från kulturhistoriskt perspektivett ligger det betydande
värdeni privata samlingar målerikonst,att antika möbler, konsthantverkav m.m.
kan hållassamladeoch också,vilket i ökad gradsker, tillgängliga för allmänheten.
En fömiögenhetsbeskattning omfattar sådanaobjekt försvårar uppenbarligensom

bevarande sådanasamlingar.Frånett dessautgångspunkterav realisationsvinst-är
beskattningvid försäljning klan föredra framför fönnögenhetsbeskattningatt av
innehavet.

Det finns dock ävenexempelpå likformighetnär vid tillämpningen realisations-av
vinstbeskattningenkan ståi konflikt medsträvan bevarakulturhistoriska värden.att
Mot bakgrund denofta pressadeekonomiskasituationenförav mångaprivata ägare

slott och herrgårdar det inteär ovanligt försäljningav samlingarskerdelaratt av av
i direkt syfte finansiera renoveringsarbetestörreatt ett på byggnadent.ex. om-
läggning tak. sådanaI fall det enligt det orim-av synsätt här inteanlagtsvore som
ligt skattelättnad eller skattebefrielseatt vad gäller realisationsvinstbeskattning
skulle kunna komma i fråga.Det handlar nämligendå motprestationfrånom en

sidaägarens ligger i linje med det allmänna intresset.som realisations-Uttag av
vinstskatt i sådanasammanhanginnebär behovet och alltsåförsäljningatt av
decimering samlingarnaökar. Eventuella skattelättnader sammanhangav i sådana
skulle dock kräva mycket ingåendeprövning i varje enskilt fall.en

En viktig princip inteär skall beskattaimaginära byggnadannan att värden.Enman
för ägaren omfattandeutgör ekonomisk belastningsom naturligtvis inteskallen

beskattas denutgjorde ekonomisk tillgång densom stor enbartdärförom en att ser
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vididagutsträckningihänsynstagandenSådana görspampigoch storut.stor
påtaxeringsvärdennegativahittainte ovanligtfastighetstaxeringen.Det är t.o.m.att

tillämpellerbestämmelsertydligarebehovNågotherrgårdar.och störreslott av
inte finnas.avseendeningsföreskrifteri detta synes

rörelsebeskattningenochinkomst-reformeradedenavseendeharl ett genom
såmiljöer försämratsvärdefullakulturhistorisktför bevarandetförutsättningarna av

förändrats.helt harutredningsarbetetförutgångspunkternadrastisktatt

utgifterjordbmksrörelse harochjordbruksfastighetbeskattningentidigareIden av
kostnaderidrasmangårdsbyggnaderkunnatunderhålldrift och även somavför av

mangårdsbyggnadensåförändratsskattereforrnenhar dettaGenom attrörelsen.
all-starkafinnasmåbostadsfastigheter.Detbeskattas andraoch skallbryts ut som

utred-inomliggersträvandendeförsådanförändringförskä sommänna menen
effekter.får denmycket negativaområdeningens

enbartbyggnaderdessabetraktaför förändringen, somUtgångspunkten att
ochHerrgårdamatveksam.mycketi kap.berörts redanbostadshus,är, som

bostad för ägar-gods änvidare roll inommycket attspelar varaettslotten en
familjen.

betyderpraktikenlförsämring.kraftiginnebär denna förändringEkonomiskt en
beskattademedbetalasskallunderhållkostnader för drift ochsamtligaden att

minenligtkommerrörelsen. Dettaiför kostnaderställeti utgörainkomster att
herrgårdsbyggnaderochslotts-förfallandetill de tendensertillledamening attatt

finnakommerAllt fler ägareförstärkas. atttydliga kraftigt kommerredanär attsom
psyko-bevarandeuppgiften.Rentklaraorimliga uppoffringar förfårde göra attatt

detbryterinnebärförändringmånga att statendennaupplever ägarelogiskt att
kontrakt tidigare omnärnnts.sociala sorti

flyttarallmäntägarfamiljema utblinegativkonsekvenskan meraytterligare attEn
vidbostäderbekvämareochmodernaoch slotten och byggerherrgårdarnaur

förfallstendensema.påskyndasådan kommerEn utveckling attdessa.sidan av
hamår bästslottenoch attherrgårdama avråder uppfattningenenighetBred attom

boendei dem.människor
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kanåtgärd vidtas förviktigastedenövertygelsemin starka som nu attDet är att
våramiljöer slott ochvärdefulla herr-kulturhistorisktdebevarandet somavgagna

avseenden här berörts.i de Jagbeskattningenförändringgårdar är somutgör aven
fråga.tilli kap.7 dennaåterkommer

önskemål olikamångaframförtsframhållits,utredningenhar,Till om typer avsorti
i det sammanhangetoftastskatteområden nämnsde ärskattclättnader.Ett somav
i sambanduppkomma medocksåkangåvoskattarvsskattenoch sådan genera-som

skäl förslagprincipiella generellakantionsskiften. Som redankonstaterats omav
utifrån kulturpolitisktenbartinte motiveraslättnader i gåvoskattenoch ettarvs-
förhålleravsnitt det signästkommande ocksåsåperspektiv. Som iberörsnärmare

problem jämförtrelativt begränsat medoch gåvobeskattningenutgör ettatt arvs-
arvs-generationsskiftenai sig själva.

gällerdet ochDet finns emellertid former för skattelättnader gåvoskattnär arvs-
miljöer i vissaoch andraländeravseendekulturhistoriskt värdefulla byggnader som

villlättnadjagkan vända for svenskdel. Den förordaövervägaäven typatt avvara
anslutninginnebär i tillenkelt uttryckt gåvoskatten generations-arvsskattenelleratt

skiften beskattningenfår objektomvandlastill underhållsfonderför det Dettaavser.
gäller självfallet byggnaderoch miljöerinte generellt, enbart för särskiltutan av
kulturhistoriskt värde.

sådanEn lösning principiellaenligt min mening förenlig medden på skatte-är syn
frågoma jag angivit. ingen skattelättnad denDet generell kommer tillär utansom
stånd efter diskretionär kulturmiljöerprövning. enbartDen särskilten avser av
värde. Skattelättnaden direkt kopplad motprestation, nämligentill vårdär en av
kulturmiljön. finns också underhållsfondemaDet möjligheter återföra till be-att
skattning de inte utnyttjas för sitt ändamålunderlång tid efter sin tillkomstt.ex.om
eller egendomensäljs tid generationsskiftet.kortare efterom en

till frågaJagåterkommer denna kap.
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arvsskiftenkring6. 2 2 Problemen.

avgörandehelteffekterarvsskiftena och deras2 utgörSom framhållits i kap. en
underlagekonomiskttillräckligtvidmakthållalångsiktigt ettfråga det gällernär att
realitetendet iblirarvsslciftesbestämmelsernuvarandeMedför klara bevarandet.att

ochslottenoch bevaravårdaför privat ägandeinomomöjligtmatematiskt ramenatt
gällergeneration. Dettaarvingeänfinnsdetherrgårdarna,så en permersnart

uppdelningfaktiskAntingen skerarvsskiftena. av egen-löserhur enoavsett man
arvingeför denblir otillräckligtunderlaget tarekonomiska somvarviddomen, det

tillvilket lederövriga,arvinge defall löser enherrgårdenslottet. l utöver annat en
detpåurholkar sättegendomen.Dettapåkapitalkostnztdsbelastning sammaökad

underlaget.ekonomiska

lösöretsamlingarvärdefulla represente-detillocksålättArvsskiftena leder somatt
decimeras.skingrasellerrar

medförarvssldftenaunderlagetekonomiskadeturholkning somlångsiktigaDen av
imiljöernavärdefullakulturhistorisktdebevarandethotlångt större mot avutgörett

fråganförundantagmedmöjligenbeskattningsfråga,enskildprivat någonägo än
underhåll.drift ochförkostnademadrarörelsenimöjligheterna avattom

grundpåbl.a.dolts, attproblematik har länge avdennaimplikationemafullaDe av
Fideikommissensfullt utslag.givitinteupphörandeännufideikommissinstitutets

tillräckligttillupphovinteharegendomar ännu gettvanligablitillövergång att
docktydlig. Det ärskall bliproblematikenförgenerations-arvsskiften attmånga

medi taktfrågadennamed attproblemuttaladealltfår störreviuppenbartatt nu
sker.arvs-generationsskiftennya

inlåsarealitetenproblematik äri att egen-dennakommaendaDet sättet runtatt
delnings-motståkanjuridiskformnågoni somdomen person,av

lskingringstendensema.

lösasskulle kunnaarvsskiftesproblemetsigtänkateoretiskt kan attRent man
uppgifteri bolagetsingårdetdäraktiebolag,iegendomenhelainföra ettattgenom

förvalta deochdels ägaegendomen,föraktuellrörelse ärdendrivadels somatt
och föribörHäregendomen.inommiljöervärdefullakulturhistoriskt rymssom

medger över-vidareintejordförvärvslagstiftning enutangällandesig attnoteras
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föring ägandet egendomamatill bolag. Arvsskiftet skerdå helt enkeltav av genom
aktiernai bolagetdelas påarvingarna.att upp

Den fråga då måsteställas främst vilkenär faktisk inlåsningseffektsom sådanen
konstruktion med aktiebolagi realitetenhar. Den allvarligastesvaghetenmed kon-
struktionen sannoliktär ägandetredanefteratt arvsskiftenkan uppdelatett par vara
på förhållandevis många händer. Någon definitiv inlåsning kan naturligtvis inte
åstadkommas.En bolagsstyrelsekan alltid besluta sälja delar egendomen.att av av
I realiteten betyder detta majoritet aktieägarna kan finnaatt denen av t.ex. att
avkastning har på sina aktier otillräckligär och därför beslutaman exempelvisatt
sälja mark eller delar samlingarna.Med andraord: huruvida aktiebolagetav iav
praktiken låser in egendomenblir beroende de kommandearvingama,ellerattav

Vmajoritet dessa,förblir överens försäljning inteen skallav ske.attom

Vidare måste Ävenuppmärksammas aktiernai sig kan forsäljas. bolagsond-att om
ningen innehåller hembudsklausul så detär inte givet övriga aktie-en att
ägarearvingar har ekonomiska möjligheter utnyttja hembudet. Skulle åatt man
andra sidan det, så innebärgöra det återigen sannolikt får ytterligareatt man en
kapitalkostnadsbelasmingför kunna hålla egendomenatt samlad. praktiken inne-I
bärdetta aktiernakan komma spridaspåmångaatt olikaatt händer, del dedär en av
tillkommande aktieägarnainte delar den ursprungligasläktensfamiljens känslaför
vikten upprätthållasläkttraditioneroch vårda deatt kulturhistoriskavärden fåttman
r arv.

I kortare tidsperspektiv kan säkertaktiebolagsbildningett attraktivtsigte ettsom
alternativ ochockså effektivt för de syften häreftersträvas. riskerDevara som som
utmålatsi det föregåendeblir alltmer uttalade längretidengår.

I alternativet med aktiebolagsbildning bibehålls ocksåarvsrättenfullt vilket årut,
orsakentill någon fullständig inlåsningseffekt inte kanatt verketerhållas. självaI
torde det så någonfullständig inlåsning inte kanatt åstadkommas fri-vara utanett
villigt uppgivande arvsrätten.av

Bakgrundentill detta det grundläggandeär förhållandet måstevarje egendomatt ge
ekonomiskamöjligheter till bådeunderhåll byggnader,utrustning och inventa-av
rier och försörjning ägare och anställda.Om ägarnablir arvskiften,flera, genom
ökar kraven på försörjningavkastning dessaoch minskar under-förutrymmet
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kultur-fall denöveriförsörjningskravetuppenbart varttartordehåll. Det attvara
eko-bereddafamiljer göraärmånga attbevarandeuppgiften,ävenhistoriska om

bevarandet.hjälpligt klaraför åtminstoneuppoffringarnomiska att

privatamedforevaritgångutredningsarbetetsunderkontaktermångade somVid
känsla förstarkadenomvitmatsgenomgåendeherrgårdar harochslottägareav

Bevarande-dessamånga ägare.hosfinnssläkttraditionemaoch avkulturarvet som
hittargenerationen,äldredenprioriterad, särskilt hos manhögt menuppgiften är

arvssldftesproblematiken.ochfor lösabådedennametoderbrainga att

skullefalli demetodersådana varaknappast någraheller manfinns ensIdag
bevarandetemellertidteoretisktkanpå Rentefter gearvsrätten.beredd manatt ge

eko-detmetoderhitta attkan garanteraFörutsättningar attbetydligt bättre manom
såvälförochintakthållastiden skall kunna utrymmeunderlagetnomiska över ge

brukarfamiljdvs.anställda,ochförsörjning brukaren snarareunderhåll ensom
förutsättningdenrealiteteniökande antal Detta är somoch ägare.obestämtän ett

ñdeikommissen.förgällde

önske-dessatillgodoseförutvecklasfaktiskt skulle kunna attmetodDen rentsom
långsiktigt säkrasyftejust ärstiftelse, attegendomentillöverföramål varsär att en

värdena.kulturhistoriskabevarandet deochvården av

innebärdeteftersomdrastiskt ett upp-familjsläkt mycket steg,inomär ettDetta en
ochdärmedäganderätten arvsrätten.givandeav

stiftelse skullesådan närmasttillfamilj föra egendomenöverför enSkälen atten
starkmiljö hardenbevara endet det enda manfinner sättetär attattatt manvara

består.gradi högfamiljetraditionendenmiljö vanbevara;önskanatt

tillegendomenlämnar överfamiljen ensvårligen sigemellertid tänka attkanMan
fortsättningsvis. Idenävenkontroll överha mindresjälv ellerstiftelse attutan mer

denräddaendafamiljens sättattuppkommaden paradoxenskulle attfallannat
miljö.dennafamiljen lämnarfamiljetraditionen äridentitet attskaparmiljö som

ocheffektivitetenligger ivinstdenförlorarocksåinnebära somskulle attDet man
såsigtänkasvårtocksåDet är att eni den privata förvaltningen.hängivenheten

förmögenhets-avståfrånberedd storaattityd skulle egnaattaltruistisk att man vara
kulturmiljön.bevarandetsäkravilldengrunden avenbartvärden att man



125

förenadstiftelsebildningenär med vill-lösasproblem skulle dock kunnaDetta om
upplåtelseavtal,dvs. rätten brukalångsiktigakankor att attsägas egen-som vara

arvingardet finns kan skötafamiljensläkten så längedomen ligger kvar hos som
förvaltningen.

syftet bevarauttryckligaGenom kultur-skapandet stiftelser har det att enav som
undvika arvsskiften.Manhistoriskt på skullevärdefull miljö skulle detta sättman

i föregående.beskrivits det Genomfå den inIåsningseffektskingringstörbud som
familjensfortsattaden långsiktigt samhörighetgaranteradebrukarrättengaranteras

medegendomen.

syfteEn sådan med tillräckligtkonstruktion borde mening haenligt min ett stort
allmänt intresseför stiftelser betraktas allmännyttigadettaslagskall ochatt somav
därmedfå åtnjuta stiftelserde skattemässiga allmännyttiga har.förmåner Självklart
måstedetta kombineras det allmännasåmed insyn kontroll från syftetoch medatt
stiftelsenverkligen fullföljs.

Lösningen stårvisserligen i konflikt tendenser detmedrådande gällernär stiftelse-
lagstiftningen, får betaladet i såfall det pris allmänintresset för uppnåär attmen ett

angelägetmål, nämligen kulturhistorisktvärdefullabevarandet miljöerannat av som
idag privatägda.är Eventuellt skulle det ocksåkunna hävdas lösningen står iatt
strid med det s.k. fideikommissförbudet. emellertid eftersomJag självaattmenar
ägandetöverförs till stiftelse någon därefter inte föreliggeroch såfinnsarvsrätten
ingen sådankonflikt.

I kap. 7 utvecklas hur modell slag skulle kunnanärmare detta konstrueras.en av
Bl.a. där frågan hur för godkännandebeslutsprocessen sådanatas upp om av
stiftelsebildningar skall Det inte bli frågauppenbart detta kan någonärut. attse om
enkel den i stället måstebygga på diskretionär prövningutan attprocess, en som

kan få karaktären direkt förhandling tilltänkte stiftaren.även medden Fleraolikaav
offentliga kan tänkasbli inblandade.Eftersom antalet fall år inte lär bliparter per
särskilt detta intedock någotsärskilt administrativtutgör problem.stort stort
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ExempletGrönsöö

förplaneragod tidibehov genera-påtalats, attstorttidigare ettfinns, avDet som
sammanhangi dessaocksåredovisatsSom görsgodsen.detionsskiften på stora

Dessacgendomarna.hålla an-kunnaföransträngningar sammanofta attstora
illustrationvill,svårigheter.Jagbetydandepåofta somendocksträngningarstöter

förredogöraavsnitt,i dettaanförtjag tidigarevadtillbakgrundtill dettaoch somen
problemen.åskådliggörvälmeningminenligtenskilt fallett som

Mälarenvidliggerfastigheter,omfattandefleraegendom, somGrönsöösäteriär en
arealtotalomfattarBrukningsenheten caavlän.Uppsala eni sydvästrahörnet av

hektar557betesmarkochåkermark samthektar107mark,727 hektar cavarav
Grönsö naturreservatfinnsbrukningsenhetcn somInomskogsmark.produktiv

GrönsööHuvudbyggnaden,land.66 hektarärknappthektar,960omfattar varavca
traditionell slotts-iochvärdefull, utgörmycket centrum enkulturhistorisktslott, är
byggnadsminnes-Slottetträdgård. ärpark ochomgivandemedherrgårdsmiljö

stodSlottetSkytte.Johan1600-taletbörjanigrundades avGodsetförklarat. av
innehållerSlottetSkytte.sätesgårdför ättensedanblev1610.Grönsööfärdigt år

arvstill-följdkontinuerligresultatet avutgörlösöre enrikhaltigt avidag somett
alltifrånEhrenheimochBenzrelstiemaEngeström, vonsläktemainomflöden von

iarvsskiftenagradi högförklaras attsamlingarnai avvärdet1700-talet.Det stora
Ättenbeståndet.samladedetåderlåtnin vonmedförtgradharringa garpåfallande

godsetsgenerationer ägare.flerasedanEhrenheimär nu

gjortharEhrenheim,GustafCarlsäteri,Grönsöö vonnuvarandeägarenDen av
egendomhållaframtideniförfom1er ävenhittaför attansträngningaromfattande att

till1980-taleti slutet attleddeöverväganden syftei detta avsamlade.samlingaroch
ändamålstiftelse,grundaavsikt varsförhadeEhrenheim att enGustafCarl von

samlingarnavärdefullakulturhistorisktdeochegendomenbibehållaskulle attvara
anslut-ikulturminnesvårdochforskningvetenskapligmöjliggöraoch därutöveratt

åstadkommas attskulleStiftelsefömiögenheten genomegendom.stiftelsensning till
deslott,Grönsööinkl.jordbruksfastighetema,överlätstiftelsentillEhrenheimvon

kulturhistorisktsamlingarnaochinventarierna avinreförvaradefastigheternapå
jordbruksrörelsen.bedrivnafastigheternadenvärdesamt

överlåtnastiftelsentilldenstadgardessi attÄndamålet stiftelsen varaför angavs
vetenskap-möjliggöradärjämteochfastigheternaintakthållasskulleegendomen
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lig forskning och kulturminnesvårdbeträffandedenhistoriskaoch kulturella egenart
fastigheternakunnatbevarasintakt sedan1700-talet.somgenom

I stadgarna stiftelsensbeslutandeoch verkställandeatt skulleangavs organ vara en
styrelsebestående ledamöteroch suppleant.tre Av dessa skulleav en tre en vara
stiftaren under hanslivstid eller någon hanutsåg.Stiftareneller den hanutsågsom
skulle ständig ledamot styrelsen. Vid förfall för stiftarenvara skulle hansav tre
äldstaavkomlingar släktenEhrenheimutse hansplats. Denövertaen personav att
ständigeledamotenskulle ytterligare två styrelseledamöterutse och suppleantatten
jämte honom stiftelsensutgöra styrelse.Dessatvå ledamöterskulle för tidutses en

högsttio minst fem åroch bordehagod kännedomav kulturminnesvård.men om

Beträffandeegendomensskötsel driften fastigheterna,jordbruksrörel-attangavs av
och skötseln de kulturhistoriska samlingarnaskullesen handhas huvud-av av en

ansvarig i första hand skulle styrelsemedlemmenden ständigeperson som vara
eller, styrelsen så fann lämpligt, bland stiftarensom utses avkomlingar. Den som
svaradefor egendomensvård skulle erhålla skäligt arvodeför Om ingendetta.ett av
stiftarens avkomlingar önskadehandhadriften skulle styrelsen lämpligutseannan

under tid minst fem år handhadriftenattperson eller del Fastighetenen därav.av
skulle såledesinte utarrenderas.Styrelsenfick inte heller försäljadenegendomsom
stiftelsenerhållit. Mark ingick i fastställdbyggnadsplaneller skulle ingå isom som

fick dock säljas.väg Stiftelsen fick lån och inteckna såfastighetenuppta om er-
fordradesför förbättringsarbetenpå fastighetensbyggnaderoch underhåll av egen-
domeni övrigt

Av stiftelsensbehållnaårsinkomstskulle minst 10% läggastill kapitalet.

Stiftelsenskulle främja och bidra till vetenskapligkulturhistorisk förstaforskning, i
hand avseende fastigheterna och trakten däromkring, i andra hand annatsamt
kulturhistoriskt ändamål uppfyllde kraven för Stiftel-vetenskaplig forskning.som

skulle varje år, under förutsättning stiftelsenssen avkastning utdelapositiv,att var
eller flera stipendierför forskning inom detett nämndaområdet.

Beträffande tillgänglighet bl.a. stiftelsens byggnader samlingarmedattangavs
skulle för vetenskapligaöppna kulturhistoriska forskare konststuderandeochvara
inom högskolanpå det sätt styrelsenbestämde.Parkanläggningenskullesom vara

föröppen allmänheten under dagtid och, enligt tider bestämde,styrelsensom
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mindreavskärmaskulle harättbeboddehuvudbyggnadenkvällstid. Den att ensom
alltid hastiftaren skulletill rättAvkomlingar attför privat bruk.parkendel inom

ledamotStyrelsensständigesamlingar.medigenom byggnadernaochbesöka
huvudbyggnaden.företräde beboskulle ha att

all-sådanbetraktadesdenför bildandet stiftelsenförutsättningEn att somvarav
lagen§ 6enligt 7skattskyldig stat-stiftelse begränsatmännyttig är ommom.som
tömiögenhets-statliglagenstycket6 § l femteinkomstskattlig omsamt mom.

nämndriksskattevcrketsfråga fanniförhandsbesked dennaVid begäranskatt. om
för-ochskattskyldig för inkomststiftelsen obegränsaträttsärendenför att var

mögenhet.

stiftaren ochtillförsäkradestadgarstiftelsensmotivering nämndensinl attangav
utnyttjandetcxhförvaltningenefterkommande långtgåendeinflytande överhans ett

enligtdeti övrigtomständigheternaMed tillhänsynhärtill ochfastigheterna. varav
ändamålhuvudsakligthadetilluppfattning stiftelsen attinte klarlagtnämndens att

begränsningfå denförkravforskningvetenskaplig vilket att avfrämja ettvar
hadesedermeraRegeringsrätten,eftersträvades. attskattskyldigheten somsom

förhandsbesked.ändradeinte riksskatteverketsärendet,pröva

har i ställetgenomföras sittsålunda kundestiftelsebildningen inte avsettNär
skalllösöre,samlingarnasåplanerats. Egendomen, näråtgärder avandra som

apportegendom.Säteri AB,nybildat aktiebolag, Grönsöötill somöverlåtas ett
förvärvstill-ansökanförhandsbeskedihar lämnat positivtLantbruksstyrelsen om

kapital-Säteri ochärGrönsöömed följande motivering: ett stortbolagetförstånd
fortlöpandebyggnadsbeståndettillsärskilt hänsynmedföretagkrävande som

bibehållakannabolagsbildningen ärmed attinvesteringar. Er avsiktkräver stora
och förinvesteringardessaförgrundnuvarandedess omfattningifastigheten som

förhållandendessaStyrelsengenerationsskifte. attkommande anserunderlättaettatt
stycket 4i 5 § förstabolagsförvärvsärskildaskäl tillåta avsessådana somattutgör

jordförvärvslagen.

iA-aktiererhålla 500Ehrenheimöverlåtelsen familjenför skallvederlag vonI
110 röst. Devardera medB-aktier500med 1vardera röst lbolaget samt

dessa, iöverlåtelsestiftelsekapital,i sinB-aktiema utgör avgenom5001 tur
förbolagsordningenidettilläggasKulturhistoriska Stiftelse. kan attDetGrönsöö

tillövergåraktiehembudsskyldighetnär personAB finns intagenSäteriGrönsöö en
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hembudsskyldighetomfattar dockDennabolaget.aktieägareivaritinte förutsom
gåva.I bolagsordningenellerbröstarvingeövergår tillaktieinte fall arvnär genom

det totalaantaletelvaskall lägst procentA-aktiema alltidockså avmotsvarasägs att
alltid inneharmajoritetenA-aktierinnehavamabetydervilketutgivna aktier, att av

rösteri bolagetantaletav

förvaltningändamål detillhaKulturhistoriska StiftelseskallGrönsöö att genom av
forskning och kulturminnes-vetenskapligfrämjastiftelsen erhållagåvor kansom

finns i anslutningkulturellaochskall den historiskavård. I första hand egenartsom
vetenskaplig forskning ochhandstödjas i andratill Grönsöö säteri och annan

kulturminnesvård nationellt intresse.av

liknar den tidigaremycket plane-istiftelsen denBeträffande i övrigt kan sägasatt
stiftelsensgäller styrelse.Idetskillnaderstiftelsen, med vissaviktigarade närmen

ingå.två suppleanter Liksomochstiftelsesdenna styrelse skall fem ledamöter
skall stiftaren denellertidigare skall ledamot ständig ledamot.Detta varaen vara
stiftarens äldstaskall avkom-Vid förfall för ständigeledamotenhan den treutser.

kännedom kulturminnes-godskall halingar ständig ledamot. Denneutse omny
och suppleant,vilkastyrelseledamotvård. Den ständigeledamotenskall utse enen

Riksantikvarieämbetetskallskall ha god kännedom kulturminnesvård. utseenom
Uppsala och länsmuseetii länstyrelseledamot Länsstyrelsenoch suppleant.en

Styrelsen beslutsfördåUppsala skall ordinarie styrelseledamot. ärvarderautseen
RAÄskall utseddminstminst dessledamöter närvarande,ärtre vara avenav varav

och denständigeledamoten.varaen

i fråga inkomstskattskattskyldighetVid ansökan förhandsbeskedrörande omom
riksskatteverketsrättsavdel-tilllänsskattemyndigheten Uppsalai sitt yttrandehar i

skallinnehåll stiftelsen be-tillstyrkt medning förhandsbeskedlämnas attatt anses
statligi § 6 lagenskattskyldig omfattnings 7i dengränsat mom. omangessom

får innehållautformade deinkomstskatt, såsomstadgarnadå äratt ansesman anser
skall fullföljas.allmännyttigaändamål kunnagarantier stiftelsenstillräckliga för att

skall ingå i överlåtelsenalltså intesamlingarna,De kulturhistoriskt värdefulla som
Aktiebolaget Grönsöö Museum,överlåtas tilltill Grönsöö Säteri AB, skall som

500 aktier i bolaget.skall lämnasvederlag för överlåtelsemaIapportegendom.
60 aktierSäteriABGrönsöö440 dessaaktier skallAvsikten ägasär samtatt avav

Kulturhistoriska Stiftelse.Grönsööav
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kan förväntasellerförvalta lös egendom ärskallBolagetsverksamhet att somvara
forskning ochvetenskapligsyfte stödjaoch dessvärdekulturhistoriskt attvara av

för ABbolagsordningenbidrag. lindirektellerkulturminnesvård, direkt genom
kultur-kanförvärvar egendombolaget ansesGrönsööMuseum somatt omanges

samtycke,bolagsstämmassådanegendomintehistorisk bolaget utanavyttraäger
Även ibeslutet.biträttochvarit närvarandehaskallvarvid samtliga aktieägare

hembudsskyldighet.intagenfinnsdennabolagsordning en

ansträngningartill deillustrationgoddettaalltså somEnligt min mening utgör en
på Detdå stöterproblemoch vilkaegendomarför hålla mangörs att samman

övervägandenfrånföremål forsärskiltvarittvå frågordetframgår tydligt är somatt
huvudsakligastiftelsemasgäller huruvidafråganmyndigheternassida. Den ena

omfatt-andraoch denforskningvetenskapligfrämjaändamålkan attvaraanses
blir ifrågornatvåDefastigheterna.inflytandeoch överkontrollningen familjensav

stiftel-planeradeursprungligenrättsfall kring dendetsammankoppladeirealiteten
styrktkan inteDetinledningsvisi dettaavsnitt. attansesrelateratssebildningensom
stiftarenseftersomforskning,vetenskapligfrämjaändamålethuvudsakliga ärdet att

omfattande,såinflytande äravkomlingarshans man.och anser

6.2.2 villavsnittetiföregåendefor i detredogjortjagövervägandenrelation till del
i fram-meningminenligtdetexempletGrönsöötill attkommentarenjag dengöra

forskningvetenskapligfrämjandenödvändigt somskalltiden inte att avangevara
Vårdenalllmännyttig.betraktadbliskallstiftelsenforändamålhuvudsakli somatt

tillräckligtvärdenabör, nämnts,kulturhistoriska ettvaradeoch bevarandet sortiav
sig.syfte i

förvaltskonstruktionjag deninflytande somfamiljens typgällerNär det avanser
ochlämpligStiftelse,KulturhistoriskaGnönsööstiftelsebildningen, varadensenare

majoritet iharintressenade allmännainflytande,familjenacceptabel.Den menger
anfört,tidigarejagvadmedenlighetidessutom,dettastyrelse. Omstiftelsens

brukningsrättensäkrarupplåtelseavtallångsiktigtmed somkopplas ettsamman
där-dengarantier,tillräckligafå attfamiljen utanmeningminenligtfamiljen såbör

inte kanskäldettasådantpå sättgynnadotillbörligt att avmanskall ettför anses
allmännyttig.stiftelsenbetrakta som
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6.3 Industriminnen

tidigare kapitelI har konstaterats det föreligger betydandeskillnader mellanatt
herrgårdsrrtiljöemaoch industrimiljöcrna. Herrgårdsmiljöema någorlundautgör en
homogen i sådanaavseenden användningsområden,ägarförhållanden,grupp som

Indusuimiljöema däremotmycket heterogenaär i dessa avseendenoch andram.m.
såsom utvecklats kap.närmare i

Det finns Förvissoberöringspunktermellan industriminnesvården problemoch de
Ändågäller den del kulturmiljövården herrgårdsmiljöema utgör. ärsom av som

olikhetema i problemställningar mycket uttalade. därför i hög gradDet harmera
komplicerat arbetet inom och utredning både herrgårds-att en samma rymma
tniljöemas och industriminnesvårdensproblem. I inneburitpraktiken har detta att
någonfullständig genomlysning industriminnesvården problematik inteoch dessav
kunnat komma till ståndinom utredningens Det uppfattningmin bestämdaärram.

industriminnesvårdensproblem sådanhar bådebreddatt och djup de kräveratt en
särskild utredning.

Utan såledesnågon djup analys genomförts detatt är ändå lätt konstateraattatt
industriminnesvårdenshelt dominerandeproblem bristen ekonomiskaär på resur-

Härvidlag skiljer sig inte industriminnesvården kulturmiljövärd.från övrigser.
Skillnadenligger i beloppensstorlek.snarare

En ambitiös och kvalitativt högtståendeindustriminnesvård sökandeaktivtmed
efter framtida användning kräver inte bara för underhålldrift och utanresurser
också för skapa väsentligt högre tillgänglighet för allmänheten.den bredaatt en
Med tillgänglighet här inte primärt fysisk tillgänglighet, ocksådettaävenavses om
kan problem, frågan begriplighet Stor-attraktivitet. Iochett utanvara mera om
britannien, på sina håll har mycket aktiv industriminnesvåni,och ambitiössom en

begreppet interpretationanvänds För den åtgärder åsyftas. Dethärtyp av som
handlar tolka, och meningöversätta de föremål miljöerochattom ge som en
besökareupplever. Detta kan ske mångapå olika dragetdärsätt det gemensamma

Äveni bokstavlig mening, levandegörande.är, sådana liksominsatser kräver,
underhållet, i varje fall under investeringsfas.storaresurser, en

Ett industriminnesvårdenssärdrag antalet iär objekt ochhela ökar täm-tidenattav
ligen -i principsnabbtakt i takt svenskt ochnäringsliv omstrukturerassamma som
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förbådeinsatserprocessindustridärdetfall handlarmångaförändras.l tungom
resurskrävande.särskiltblirlevandegörandeoch förbevarande

till-och ökalevandegöraförinsatserframhållasvidare attmåste ävenDet att om
industriminnen ochhosattt-aktivitetenochintressetförstarkt kanökagängligheten

eller inågrafinns det knappastsåbesöksmängdertill betydandeupphovdärmedge
för levande-och insatsernabevarandeinsatsemafå exempelpåmycketfall attvan

frånUndantagbesöksverksarnhet.frånintäkterkan bekostasheltgörande genom
konferensverk-till ståndfåkunnatdärgälla speciellafall,skulle kunnadetta man

exklusiv karaktär.o.d.samhet meraav

gradbetydandeindustrirninnesvårdenifallinnebärdettai flertaletSammantaget att
ochideella insatserstöd,offentligtsin finansieringfinnamåste genomgenom

utsträckningisida,detnäringslivetsfrån storökat senareett engagemanggenom
sådantförmotivkommersiellaföreliggeromedelbara ett engagemang.detattutan

uppgifter prövautredningensingår iframhållits att om-det intetidigareharDet att
kulturmiljövården.offentliga tilldet stödetfattningenav

indu-beträffandeövervägandenaochbakgrund har utredningsarbetetdennaMot
finnsfrågeställningardär dettill dekoncentrerasstriminnesvården och begränsats

frågeställningarde andraoch ut-industriminnesvårdenkopplingar mellandirekta
behandlar.redningen

industriminnena.förvaltningenförfrågor gäller just formerna avdessaEn av
finnsägarförhållanden. Detaktuelladei högdessa grad avhängigaSjälvfallet är

sinförhistoria inomlängremedexempel hur företag ramenstörreflera ent.ex.
ochbevarasåsom sättindustriminnen, attockså ettverksamhet väl vårdaregen

exempelsådanaVid sidanhistoria.ochföretagets tradition avåskådliggöra egen
tillämpasförvaltningsformerochmångfald associationsfonner somfinns aven

kulturmiljö-övrigt inomiliksomformindustriminnesvården. vanlig ärEninom
ochföreningarideella ävenföreningar,också ekonomiskastiftelsen,vården men
eftersomvald,medvetetmycketformenförekommer. l många fall äraktiebolag

beroendepå förutsätt-lämplighetgradassociationsforrner olika högägerskilda av
det ärvilken ägarebetydelseni typenskilda avfallet- förutsättningardetiningarna

associations-fall harandramångaIverksamhet bedrivsvilken etc.fråga somom,
beskrivaochanalyseraAttsådan analys ägtvalts rum.form attutan en noggrann
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situationer,i olikaassociationsforrn ärlämpligastedennafråga, valetjust en avav
tilldelas. Det ocksåbordeindustriminnesutredning äruppgifter särskildde ett aven

angelägen.rådgivningområdendär utökadde ären

förvaltningsfonner,och anled-associations-det gälleravseendefinns det,I närett
herrgårdsmiljöematidigarevadning dra direkta paralleller mellan sagtsomatt som

för det bordeanfördesindustriminnesvården. avsnitt 6.2.2och I argument att ges
enskilda objekt.bevarandet detdärmöjlighet stiftelser för ochskapa vårdenatt av

för sådantillräckligt stiftelsekulturmiljövårdande syftet borde att ge enansesvara
dettafördelar kan imed deställning allmännyttig stiftelse, gesom

mening lika tillämpligaenligt min förbeskattningshänseende.Dessa ärargument
industriminnen herrgårdsrniljöer.försom

industriminnesvårdensrelationfråga till fråganEn behöverdiskuterasärannan som
kulturmiljövård. Såvittbildandet har kunnatnationell stiftelse för be-om av en

stiftelsebildningdömasi utredningsarbetet nationell just påbehovet störstär av en
industriminnesvårdens möjliga funktionerområde, alla de sådanoch detta gäller en
stiftelse avsnitt 6.5.skulle kunna i Det betyderha, enligt vad beskrivs attsom
behovet doneradeobjektuttalat såväl stiftelse och förvaltaär kan emottaav en som
dessa, påförvaltare förvaltningstjänsterkan utföra entreprenad.Detsom av en som
behövs omfattande liksom aktörråd- idégivningsverksamhet kanochen en som
stödja lokala sådana. behövsoch regionala projekt initiativ till Det för-eller ta en
valtare möjligagår i det tankar användnings-gäller utvecklatäten när attsom om
områden likaväl finna lösningaraktör kan bidra till på industri-attsom en som
minnesvårdenssvårañnansieringsproblem.

Till dettakommer industriminnesvårdensproblematik speciellt uttaladpåären som
område. Det tidigare resursbehovet för industri-beskrivna mycket omfattande
minnesvårdenoch den däremot nuvarandeknapphetenpå nöd-svarande resurser
vändiggör objekt eller vilka miljöermycket hårdhäntprioritering vilkaen somav
skall få del de insatser kan från centralt håll. Från nationelltgöras ettav som
perspektiv det enligt min mening begränsatochuppenbart det bättreär är att ettatt

utvalt bestånd industriminnen kan kvalificerad vård, till-ännoggrant attav gesen
gängliga sprids mycket antal objekt, där då inget rim-överut ett stortresurser ges

förutsättningarliga bevaraspå tillfredsställande Denna prioriteringsätt.att typett av
och utarbetande strategiför bevarandemåsteutarbetascentralt.av en
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lokal ochindustriminnesvården gradSamtidigt i hög ärdet uppenbartär att en
bevarandetregional finns antal i vårt land därangelägenhet.Det ett stort orter av en

slå bevara dessvakt identitet ochindustrimiljö detsammaär att ortenssom om
arbetecentralthistoria. ha kombinationvi kommerDetta innebär ettattatt aven

för kunnainriktat representativt industrirninnenurvalpå kunnabevara attettatt av
syftandetillhistoriaoch arbeteåskådliggöra industriella lokaltregionaltlandets ett

Även måstefåarbetetdet lokala regionalabevara identitet. ochlokalregionalatt
arbetekannivån. regionalacentrala Detta lokala ochstöd och denstimulans från

itillåtas frambestämdform måstedock i växainte inordnas eller stöpas utanen
enskildafallet.former lämpliga i detärsom

centraltsålunda uppenbart det finns behovEnligt min mening det ettär att av
den direktaområde, handlarindsutriminnesvårdens detagerandepå även när om

avsnitti 6.5.frågautvecklasförvaltningen industriminnen.Denna närmareav

gällerindustriminnesvårdenbetydelseinomEn frågeställninggenerell storavmera
mening klanstår enligt minoch Detnäringslivets att enansvar.engagemang

inte kanindustzriminnesvårdkvalitetsmässigthögtståendetillräckligt ambitiös och
näringslivetsansvarstagandefrånochkomma till ökatstånd ettutan engagemang

närings-ochvissa företagmedvetandefulltsida. Detta isägs attom
frågor.omfattande i dessalivsorganisationer harredan ett engagemang

detproblemindustriminnesvårdensemellertidSomredankonstaterats attär ett av
kan haFöretagetutkrävaofta inte fungerandefinns någon ägareatt ett ansvarav.
sådantikläda sigförväntasinte kangått i såltstill ägare ettkonkurseller somen ny
delbetydandemeningenligt mininnebärFörhållandeDetta att avenansvar.

olikadessviaindustriminnesvården måste kanaliserasnäringslivets föransvar
Industri-Sverigessåsomorganisationerna,framför centralaorganisationer, allt de
nationellskullebranschförbund. Härbranschföreningarförbund eller olika en

centraltsådantplattform förorganisatoriskstiftelse kunna utgöra ett engage-en
mang.

omedel-uppkommerkulturmiljövårdeninäringslivetsNär det gäller engagemang
företagensnämligenmedverkan,finansiellafråga företagensbart av-rören som

redovisariVallonbruksprojektetiStyrgruppensådanmedverkan.fördragsrätt en
område.på dettaförändringarnåmöjligheternaundersöktsin slutrapport attatt man

dock enligtharriksdagregering ochför rapportenmed företrädareKontaktema
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givit vid handen det inte politiskt möjligt för företag enskilda fåär elleratt att
skattebefrielseför bidragtill dessaändamål. vill likväl frågaJag väckadenna

För det första måste framhållas det finns åtminstone förebild i samman-en
hanget.Bidrag från företag till Tekniska Museet förenade förmed avdragsrättär
företagen för sådanabidrag. Enligt min mening måste stiftelse förnationellen
kulturmiljövård, inkl industriminnesvård, kunna betraktas på sätt somsamma
Tekniska Museet.Det självklar angelägenhetför sigär näringsliveten att engagera

finansiellt i industriminnesvården.även Denna verksamhets likasyfte är stortav
allmänt intresse Tekniska Museets. Jag sålunda företagsenskildasom attanser
bidrag till eventuell nationell stiftelse för kulturmiljöförvalming kopp-bören vara
ladetill för företagen likställa sådanabidragrätt rörelsen.medkostnaderiatten

I denmån skaparvidgar möjligheterna skapa förlokalaregionala stiftelserattman
industriminnesvård ställning allmännyttiga naturligtvisstiftelser kansom ges som

anförasför avdragsrättför företags sådanatillbidragargument att ävensamma ge
stiftelser. Mot detta kan invändas det finns skillnad angelägenhetsgradiatt en
mellan å sidan verksamheten i nationell stiftelse vad gällerena en egensom,
förvaltning och tilldelning ekonomiska måste objektkoncentrerasigav resurser,

riksintresseoch å andrasidanstiftelser lokal och regional karaktär.av av

En avgränsning avdragsrätttill enbart nationell dockriskerarstiftelse attav enev en
alltför mycket begränsanäringslivets deltagandei industriminnesvåndensfinansie-
ring. Som tidigare understrukits kommer allt framgent industri-delstoren av

Ävenminnesvården bedrivas i lokalaregionala organisationer. för sådantatt
lokaltregionalt arbetebör det självfallet ställas krav objektenspå de förvaltade
värde kvalitet föroch medge stiftelsernaskall allmännyttiga.betraktasatt att som

Det finns dock andrainvändningar sådan eventuelläven begränsningmot en enav
avdragsrätt.En sådaninvändning det utifrån perspektivkultunniljövårdensär att
lätt kan leda till mindre angelägnaprojekt finner medansin finansieringatt mer

det.angelägnainte Avdragsrättenförgör företag industrimiljöervårdarett somsom
företagetsjälvt torde oomstridd. Sådanaäger miljöer debehöverdock intevara vara

det angeläget bevara.är mest attsom

Ett näraliggande följande: Så längeföretagensär fomienharmedverkanargument
varmedsponsring, här företagen sinkan hävda iutbytefårattav menas att ettman
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verksamhet sitt bidrag, motprestation,kan det hävdasalltså finnsdet attattav en
fråga kostnaderi direkta köp tjänster,det rörelsen. gällerär Detsamma t.ex.om av

möjligheten avhålla eller konferens i exklusivstyrelse-, ledningsmöteatt ett en
miljö. Dessaomständigheter tolkningsproblem inom skatte-medför kontroll- och
förvaltningen, eftersom motprestationenviddet svårtkan avgörat.ex. att omvara
sponsringstår i rimlig ekonomiska bidraget eller priset förproportion till det om

tjänstenstår värde.i rimligt tjänstensdenköpta förhållandetill

skäl mening motiverat medgesådana här anförts minAv det enligtär attsom en
för till eventuella allmännyttigagenerell avdragsrätt företags bidragekonomiska

för kulturmiljövård.stiftelser

beståndetDet offentligt6.4 ägda

har inget det offentligt ägdabeståndetUtredningen speciellt det gälleruppdragnär
kulturhistoriskt värdefulla vad gäller fråganmiljöerbyggnaderoch änannat omav

ocksåbehov olika förvaltarkategorierdet finns hosoch problem somgemensamma
6.5.behandlasi avsnitt Denoch i frågalösaskan samverkan.Dennagemensamt

iutredningen de problem finns denutveckling kunnat gällerdetnärnotera som
förvaltningen dock först kommen-offentliga och miljöer bördessabyggnaderav

separat.teras

offentligaframgått tidigare problemeti dennaSom redovisningbestårdet störstaav
kulturhistoriskt miljöeri uppgiften värdefullaförvaltning ärvårdaoch bevaraatt att

förvaltning får allti offentliginfoga de modernasvår för enatt styrsystem som nu
hamnarbevarandeuppgiftenutbredning. tillDessasnabbare leder lätt attstyrsystem

huvudsakligaförvaltningsmedkonflikt myndighets kommunali eller upp-en en
till-inte uppmärksammatsintryck hittillsdennadrag. Ett är konflikteratt typ av

börjanitill fortfarande befinnerskäl dettaEtt viräckligt. sannoliktär avossatt
dessakonflikterstyrforrner konsekvenserna ännuutvecklingen avav nya attsamt

tydliga.blivitinte

förvaltaremycket kompetentaoffentliga förvaltningen såvälden finnsInom av
gradberoendei högmindrekulturmiljöer kompetenta Kompetensenärsådanasom

kulturmiljöerinslagtotalt bestånd hurochhur förvaltar stort somstort avmanav
fastighets-ochbyggnadsstyrelsenbestånd.Hosi detta sådanafinns förvaltare som
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kan bedöma,utredningen godafor-såvittfinns,de kommunernaikontoren största
just beroendefrågor,i dessakompetens atttillräckligutsättningar för manen

kulturhistoriskt värdefullamångainnehållerbeståndtotaltförvaltar ett stort som
miljöer.byggnaderoch

fastighetskontormångasäkert iliksommyndigheter,finns andrastatligaSamtidigt
mycket liten del detkulturmiljöer utgördär förvaltningensmåkommuner, en avav

det oftastberor på sär-tillräcklig kompetensfinnertotala Om där ettarbetet. man
organisationer.Organisationeni sigi dessaenskildaskilt hos personerengagemang

kompetensen.kan knappastgarantera

självamed Denemellertidproblem hängerväl så styrsystemen.Ett stort samman
statligagäller den lokalförsörj-detförändringentidigare beskrivna föreslagna när

innebärförändringenSomkonstateratsutmärkt illustration till detta.ningenär atten
verksamheten.den Manförstatliga myndigheterna skall bli lokalhållarede egna

det. Byggnadsstyrel-intebehöver görakan vända sig till byggnadsstyrelsen,men
likapå villkor på fnfastighetsförvaltareskall alltså konkurrera med andra ensen

innebär det inteDettatillhör köparna.marknaddärocksåstatligalokalanvändare att
kulturhistoriskt värdefullaansvarstagandeförfinns för något särskiltutrymme
andrafastighetsförvaltaremiljöer medför kostnaderbyggnaderoch detta somom

inte behöverbära.

frihet generelltskall haTill dettakommer denenskildamyndigheten stor rent attatt
verksamhetenintevälja sina produktionsresurser.Regeringen attstyr genom ange

mål för verksam-vilka skall användas, sätterattutan uppmanresurser genomsom
ramanslagoch därefterheten,faställer de disponibla mätertotalt resursernagenom

förenligtenskildamyndighetenresultaten. innebär det inte heller for den ärDetta att
bedrivaverksam-kostnaderförmed uppställdamål och krav attaccepteraatt extra

heteni miljö.kulturhistoriskt värdefullen

redovisadehuvud-där detföreslagna förändringen,konsekvens denEn annan av
till eller flerafastighetsbeståndförsbyggnadsstyrelsensalternativet överär ettatt

eftermöjlighetdettadessa bolag harnybildade bolag, torde att gott-egetattvara
fastigheter. Detköpasitt innehav likavälñnnande försälja delar att nyasomav

kontrollnuvarande sammansätt-riksdag regering förlorar sin överinnebär ochatt
inte bo-fastigheter,bestårförmögenhet i den del dennaningen statens omavav

sådansärskild ordning. Enilagetsbolagens möjligheter härvidlag begränsas ut-
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föränd-föreslagnadenligger bakomsyftendenåveckling förnaturligär somatt
menligfåkunnabevakautredning hardennaområdedet attringen, skullemen

inverkan.

inne-kunnaskulle dettaexempelhypotetisktmedOm problemetillustrerar ettman
förorterStockholmslokaleri någonfinner somHovrättexempelvisSveabära avatt

pådisponerarlokalerändamålsenliga deänkanske man nubilligare ochär mer
kunnasituationsådanifastighetsbolaget skullestatligaRiddarholmen. Det en

privat köparenågontillWrangelskapalatsetsäljabörkomma till slutsatsenatt man
intebehöverutvecklingsådanlokalerna.Enanvändningförlämpligkan finnasom

kultur-vårdenkontrollminskad överonekligen avinnebärfelaktig envara men
sida.allmännasfrån dethistoriskavärden

hän-ochsärskildadåkräverlösas arrangemangkanproblemDenna mentyp av
synstaganden.

byggnadsstyrelsenföreskrivatillräckligtinte är attdet attFörst kan konstaterasatt
harfastighetsbolagen ettstatligafastighetsbolagetdestatligadeteller snarare

ochbyggnadernavärdefullakulturhistorisktdeoch bevaravårdaför attansvar
bolagdettadessatillätinte attinnebäraskullelösningmiljöerna. sådan attEn man
myndig-Eftersommarknaden.påkonkurrentersinavillkorverka somsamma

tillledatenderadetning skulle attlokalforsörj manattväljafriaheternaskall attvara
sig.påkravinte hardennafastighetsägare typ avvaldenågon somannan

i vissaverksamhetsinbedrivaskalldemyndigheterenskildaförföreskriva attAtt
förändringdenbakomidénhelastrida som nudirektskullelokaler motangivna

enskildaprincipenstridainteför sigi ochdet mot omskulleDäremotäger rum.
angivnai vissaverksamhetenbedrivaincitamentekonomiska attmyndighetergavs

lokaler.

detillgodosekanproblemdettaangripametoderhuvudsaktvå somfinns iDet att
ändå kanstyrformeriförändringensamtidigtsträvandenakulturpolitiska som

genomföras.

förvalt-förharbolagetbolagen ettföreskriva ansvarmetoden är attDen attena
säljaförbudtillkopplat attocksåeventuellt ettobjektangivnavissaningen av

försådantkostnaderfor de ansvarkompensation ettsamtidigt extraochdessa ge
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med sig. För diskussion kostnadsbegreppeni dettasammanhang, avsnitten om se
2.3. Sådankompensation kan på olika Ettsätt. till hänsynsättärges att att tasse
till dessakostnader vid invärderingen dessaobjekt, indirektalltså sänkaav att
avkastningskravenför bolagetbolagen. Ett direktsättär kompensationannat att ge
till bolagetbolagen för deras extraordinära kostnader sammanhängermedsom
dennaförvaltning. Ett tredje tänkbart sådanasättär myndigheter via hyres-att som
sättningenpå dessaangivnaobjekt på sig högrekostnader skulletar än som annars
behövasfår kompensationvia sina frånanslag statsmakterna.

Den andra huvudrnetoden bryta det beståndär inte kan överleva påatt ut som
marknadsmässigavillkor och har särskilt kulturhistoriskt värdeoch läggaettsom
detta i särskild förvalmingsforrn och -institution. Förvaltningen dettabestånden av
får då speciellaekonomiskavillkor detgör kanvårdas ochges och bevarasattsom
användas nödvändigtvis marknadsmässigutan hyraatt täcker kostnadernaforen
denna förvaltning. En sådanlösning kräver säkerligen årliga tillskott över stats-
budgeten, antingen direkt till förvaltaren detta bestånd särskildellerav genom
medelstilldelning till brukarna beståndet.Här finns såtill-direkt sambandav ett
vida inkomsternai fastighetsförvaltningenatt utgifteriutgör verksamhet.Detresp.
bör dock framhållas detta innebärinte ökadeanspråk Sådanaatt statsbudgeten.

kostnader vi här talar bekostasextra redan idag via lokalhyrordesom om som
användarna byggnadsstyrelsensbeståndbetalar och alltså via statliga anslag.av
Skillnaden den subventioneringär hyrorna för vissaatt lokaler i dag skerav som
döljs den slås totalt beståndatt ochut lokalanvändamagenom ett stort attgenom
inte har full frihet välja lokaler. I framtiden kommeratt sådanasubventionereller

kostnader Dettagäller bådade huvudrnetoderextra att härsynas. presenterats.som

Det kan tilläggas det inte enbart för kulturhistorisktäratt värdefullt beståndett som
åtgärder detta slag kan bli aktuella.Det finns andra för vilkafastigheterav typer av
det inte kan finnas någonfungerandesägas marknad. byggnadernat.ex. attgenom
är mycket speciell karaktär eller därför det barafinnsav möjlig användare.att en
Som exempel kan nämnaskriminalvården, därett det svårttorde mycket attvara
tala marknadför fängelsebyggnader.om en

Tilläggas bör också det finns antal objekt fortsättningsvis masteatt ett statensom
stå alldelesägare det finns marknad kanbyggnadernasom oavsett därav, om en
fungeraeller Skälet det byggnaderär närmast är ochbetydelseatt särskildav en
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Tydligabyggnaderna.äger exem-symbolvärdenibestämda statenligger attdetdär
riksdagsbyggnadema.ochslottenkungligadehär utgörvadpel avsessom

medbyggnadersamtligauppfattningenintefrarnhållits har jag atttidigareSom
fastighetsekonomiskslagsnågonolönsamma iskullevärdekulturhistoriskt vara

allmedkanbeståndetvärdefullakulturhistorisktdetHuvuddelenmening. av
principiellaDetvillkor. resonemangmarknadsmässigapådirektanvändassäkerhet

klarakanintebeståndetdeldendärför inget somänförts avhär annatavsersom
marknad.sig en

nämndapå vilkensynpunkterhapå utredning avinte denna attankommerDet
Detnackdelar.sinaochfördelarsinaharväljas.Bådametodernaskallmetodersom
bortglömsproblematik intedennautredningensperspektivfrån attviktigaste

betydelsenärdock sinmetodharValetfår sin lösning.därhäneller lämnas avutan
kulturmiljötörvalt-förstiftelsesärskildförutsättningarnaför skapagällerdet att en

avsnitt.behandlasifråga nästaning. Denna

kulturmiljöförvaltningförnationell stiftelseEn6.5

vilkakartläggninggöradirektiven är avhuvuduppgift enligt att enUtredningens
förvalt-förformerfinnaförvaltarkatcgorierinom olika att nyafinns avbehovsom

miljöer. Strävanochbyggnadervärdefullakulturhistoriskthanteringochning av
ñnnaochintressentemaolikadehosbehovsamordnaskall att gemensammavara
demfrånansvarstagandeoch gemensamtbygga påkan samverkanlösningar som

sådanahuvudalternativ för sam-Somdet byggda kulturarvet. ettförvaltarsom
skapa sär-forförutsättningarna att enstuderaskall utredningenverkanslösningar

kulturmiljöforvaltning.forstiftelseskild

finnsbetraktat,objektivt ettdet,min mening tvekaningen attenligtråder omDet
samverkanslös-därförvaltarebehov hos olikade avtypernaantal gemensamma

finnsperspektivfrån dettaBetraktateffektiva arbetssättet.det mestningar vore
innebärkulturmiljöförvaltning. Dettaförsärskild stiftelsebehovalltså av enett

sådanbildaförförutsättningar att entillräckligadärmedocksåfinnsdetintedock att
ochbehovdessahur utdiskuteras seravsnitt kommer förstdettaI attstiftelse.

förut-vilkafråganbelysesDärefter omspela.stiftelse skulle kunnarollvilken en
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stiftelseförför eller skapas faktisktsättningar måste handen skallatt ensom vara
kunnabildas.

särskild stiftelseFörst då konstateras skapa förmåste tanken kultur-att att en
miljöförvaltning den grundläggandei viss stridamening kan principensägas mot

kulturminnen.nuvarande för landetsoch brukare harägare Det kanatt ansvaret
såhävdas finns ingetdessa lever behovtill dettaägareatt ansvarom upp av en

sådanstiftelse samla betydandeoch ingen på handanledning förvaltningatt enen
kulturhistoriskt endast detvärdefulla miljöer. dock vidDetta allaär till-santav om

fällen finns stiftelseEn kankan ikläda sigägare detta spela be-som ansvar. en
tydanderoll i de fall handen.dennaförutsättninginte förnär är

En aspekt samlandet förvaltning dennaär objekt inomattannan typ avav av en
organisationkan ledatill betydande förvaltningen.effektivisering En stiftelseen av
kan sådanavillkor för kanverksamheten den levaägare till sittges att som upp

ocksåtvingas det konkreta förvaltningengöra även läggerden iansvar om man en
Ägarenspeciellorganisation. får förvaltning,då i stället för dennabetala på det ena

eller det andrasättet.

Bildandet stiftelse för kulturmiljöförvaltning behöverdärför inte stridaav en mot
principen ägarensom ansvar.

Den förtjänsten med tillskapandet nationell stiftelsestora för kulturmiljöför-av en
valtning i då får institution just hardet övergripandesyftetattgger man en som att
bevarakulturhistoriskt värdefullabyggnader miljöer eftervärldenoch egetgenom
ägande, förvaltning eller på Någonsådaninstitution existerarsätt. inte iegen annat
dag på lokaltän plan eller direkt Syftet,objektsanknutet.annat bevarakultur-ett att
historiskt värdefulla byggnaderoch miljöer, inryms i och for sig i bådeden statliga
ochden kommunalamyndighetsutövningen, myndighetermåstenalkasdessamen
uppgifter från andra utgångspunkter institution själv i förstaän hand ären som

förvaltare.ochägare

Somförhållandena finns inte någonär vändasig till i situation förvalt-närattnu en
ningsuppgiftenblir övermäktig ellerägare organisationnär ägareen atten anser en

dena slag lämpad för konkret forvaltningsuppgiftär själv.än ägarenav mera en
Detta skulle förändras stiftelse inrättades.Då finns organisation inteom en en som

begränsadtill råd,är ocksåkan till konkret handling.att utange som
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byggakanförvaltarefåkunnapå detta sätt somivärdeborde ligga enDet attett
kultur-gällandejustbyggnadsvårdsfrågorkonkretaikompetensbredupp en egen

andratill ägare.kunskapenoch kompetensendenspridaocksåkanmiljöer och som
förfinna vägarkanägareförvaltaresådan nyasannoliktocksåDet är att en

kulturmiljöer.användningav

National Trust,medlikhetihärdiskuteras,stiftelsesådanutgår frånJag somatt en
skallinteförvaltning ochekonomiskförharorganisation egenenär ansvarsomen
för-i havärdesärskiltliggerdriftbidrag. Det att enlöpande ettförlita sigbehöva

huvuduppgiftsamtidigt har attförvaltningenför somvillkormeddessa somvaltare
präglasframtiden.iocksåsannoliktliksomdag.ikulturmiljöer. Redanbevara

åbevarandeambitioner,sidanmellan åkonfliktenoftakulturmiljövården enaav
Oftastavkastning.ekonomisk represen-användningandrasidankrav som ger

mångaibevarandearnbitionemaolikasidormotstående parter,i dagdessa avteras
avkastning ägareekonomiskanvändning ochpå avkravenmyndigheter,fall av

minmening bevarande-inteenligtDetägareexploatörer.eller potentiella gagnar
medvetandei attrenodlade.Detta även omsåblir sagtkonflikterdessaintressetatt

diskussionerresultatlösningfömuftigfår ett avoftaslag somdettakonflikter enav
ocksåJagärintressets.ekonomiskaoch detföreträdarebevarandeintressetsmellan

hosförståelsebetydandefinnsoftadiskussionersådanaidetmedveten attom
handlardetförnekasintedetLikväl kan omattståndpunkter.varandrasförparterna

intressen.skildasidor ocholika

sininbyggd ikonflikthar denna egendiskuterashärslagdetförvaltareEn somav
kravenhuvudsyfte kommerorganisationensbevarandetärEftersomorganisation.

verksamheten,restriktion iemellertid enbart utgöraavkastning att enekonomisk
flestafrån desigskiljaförvaltare nu-dennaskulleDärisig.ihuvudsyfteinte ett
idéerochtankarförväntas omkanförvaltaresådan nyaEn geförvaltare.varande

kanmiljöerkulturhistoriska ge er-föranvändningsområden somfinnerhur man
bevarandeambitionen.medkonfliktståiekonomisktutbyte attforderligt utan

frågadeti ärvärdesärskilt omligger attdetjag ettunderstryka attvillJag att anser
frågatill dennanedanåterkommeraktör. Jagicke-offentligen

ägarkategorierolikadärförvaltningsfomnreffektivarehittaperspektivetUtifrån att
stiftelseframhållaocksånaturligt attdet enattintressen,ärhakan gemensamma
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har underlag för bygga kompetent förvaltningsorganisationsom att inteupp en
behöverbegränsasig till förvalta stiftelsenägdaobjekt.att Den bör ocksåkunnaav

förvaltningsuppdrag påta entreprenad.Det kan finnas olika fall därtyper av en
inte kanägare eller vill skiljas från själva ägandet, där det finns behovmen av en

professionell förvaltare med specialkunskappåjust detta område. sådanEn ägare
kan antal objektägerstaten, måsteförblivara ett isom därägo,som statens men
det inte någonsjälvklarhetär förvaltningen skall skepådetatt sker.sätt Desom nu

RAÄkulturminnen förvaltas kan hypotetiskt sådantsom nu rentav ettvara exem-
pel. Ett måhända och uttalathypotetisktextremt exempel de kung-mera utgörmera
liga slotten.Mera realistiskaexempelkan möjligen hämtashosmindre kommuner

har enstakaobjekt den karaktär härsom och i sin fastig-av som avses som egen
hetsförvaltning inte besitter den kompetens krävs för kunnig och effektivsom en

Ävenvård. privatpersoner,företagoch olika institutioner kan tänkas ivara samma
situation.

En nationell stiftelse skulle emellertid inte enbart sigägna förvaltning utanegen
också redan insamlarenämnts och spridaresom kunskapoch kompetens.vara av

Detta behöveri sig inte enbart ideell verksamhet, verksamhetvara en utan en som
ocksåhar vissamöjligheter till ekonomisering.Det finns efterfrågan kunskapen
inom byggnadsvårdsområdet,ocksåhos intressenter har ekonomiskamöjlig-som
heter betala för få del denna kunskap,att såsomatt andra professionella för-av
valtare eller exempelvis byggnadsföretag.National Trust har också i sin verksam-
het visat kan genomföra självbärandeatt eller vinstbringandeman publi-en t.o.m.
kationsverksamhetinom detta område.Ett områdedär stiftelse kan spelaannat en

viktig roll gäller tillgången material olikaen slag,där förvaltareav storen av
kulturhistoriska miljöer blir kompetent beställare kan skaffa sig kunskapen som

material finns, initiativ till produktion därom sådantavar spridakun-behövssamt
skapäven tillgången material.om

Kunskapsuppbyggnadenoch kunskapsspridningenbehöver tilldock inte begränsas
denna praktiska byggnadsvårdsfrågor.Etttyp finnsav område där detannat ett

behov hjälp och rådgivning ekonomiskastort är och juridiska frågorav m.m. som
hur lokalt ochnör regionalt Ävenkan arbetamed förvaltningsproblematiken.man

här kan i och för sig myndigheterbiståmed sin kunskap återigendet ligger ettmen
särskilt värde i kompetentaktör friare iär sin ställning myndighetervaden som än
alltid måste aktör rådutöver också aktivskullevara, en att kunnasom ge vara en
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ellerstiftelser eller ekonomiskaregionalamedstiftare i lokala ochkanskepartner.
bästi det enskildafallet.formföreningareller vilken juridiskideella passarsom

vid riksdagensbe-särskiltinskjutas de frågor,härkanDet togsatt uppsomen av
denna ochmotion tillsättandetden föresloghandling mansomavav som

föreller inomvid sidanhuruvida detbelyst utredningen,önskade ramenomav var
regional förvaltnings-stiftelsebildning borde byggasnationell också upp enen

betraktandeVidkulturmiljöfönaltningen.eller regionalafonder fororganisation ett
den samladekultur-delarolikaverksamhet redan pågårinomi dagden avsomav

betydandedel arbetetkan tveklöst slutsatsenmiljövården dra den att avenman
ochellerha lokalkommerochområdeocksåi framtiden måstehadettainom att en

inteenligt min meningbetyderdockförankring eller utgångspunkt.Dettaregional
anknutnaregionaltorganisation ellerskall bygga regionalvissatt upp enman

visstarbeteilokalaregionalañnansieringsformer,och den in dettatvinga ettvägen
bestämtförhand mönster.

sigframarbetetregionalaoch växadet så, skall låta lokaladetSnarareär avatt man
från fleraenskilda fallet. Detdetformer bäst ioch desjälvt voreanta som passar
från denarbetei visstin dettadirekt tvingaförkastligt försökautgångspunkter ettatt
sådanastiftelse hanationellbordegivetstatsmakten Däremotcentrala mönster. en

möjligen självinitiativ ochregionalakunde ochden understödjalokalaattresurser
tänkasocksåkanarbete.Detregionalaaktiv i detta lokala och attdelta partnersom

till ståndfallen och fåenskildastiftelse kan i denationell initiativ ettta egnaen
initiativsådana inteochdärformendär naturligalokaltregionalt arbete detta denär

ståndtillkommer spontant.

frånmöjligtland detminnet än är atti Sverigehålla inte större attbör ärMan att ett
viss verksamhetsområdeöverblick inomnivån bibehållacentrala ett somden en

utvecklatstiftelseharnationellkulturmiljövården. Det får ettocksåförutsättasatt en
finnsocksådär detmyndigheternade kultunniljövårdandemed ensamarbete

problemet i skapandetunderstrykasuppbyggnad.Det börregional vidare att enav
forunderlagetkanstiftelsetill börja kommer attnationell med säkert att vara varaatt

mindre då redanännationelltbygga organisationmed attför ansvar,litet att enens
skedei finnaSkulleskapa regionalbörjan uppdelning. ett ensenarefrån manen

då.skeförändringenregional angelägenkan densådan ansats
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stiftelsen i sig redan fråndiskuterashär ärframhållas vadDet bör omatt som
regionala styrelser, regionalameduppbyggnad.regionalskall habörjan t.ex.en

förvaltningsorganisationenkan behövahadenfonder En sakär attetc. egnaannan
skallförvaltningsorganisationen uppbyggdregional självaindelning. Hur varaen

sakens självständigligger idock inte regleraspå förhand.Detbehöver naturatt en
organisation.sinbyggastiftelse får för hur denvill egenta uppansvar

relation till sinbådei förvalt-få,En speciell stiftelsekanroll nationell egensomen
medmöjligheterna fåning och stöd till lokaltregionalt arbete,har göraatt attsom
skapa institutionmåstefinansieringfrån olika Målethåll i samhället. att envara som

och respekt i samhälletåtminstone gradvis bygger statustyp av somupp samma
då ha,skall eller skaffavad National institution sig,Trust åtnjuter. En sådan ett

kulturrniljövårdandeupparbetatkontaktnät insatser.bland möjliga finansiärer av
sig sådanaböri varje finansiärerDen fall ha kunskap hurstörre närmar änmanom

vad lokala då baraoch regionala aktörer har. Staten bland deutgör menen, en,
möjliga ñnansiärerna. privata intressenterAndra offentliga liksom måsteorgan vara
väl såviktiga. Det finansieringsmedverkankan handla direkta donationersomom

det ocksåviktigt få arbetarprofessionelltär aktör hur medmen att vet manen som
den sponsring kan inom området.aktuell och fruktbartyp av som vara

En sammanfattning arbetsuppgifterdiskussionen fortänkbara nationellav om en
stiftelse för kulturmiljöförvaltning finns behov ochdå detär ettatt ett utrymmeav
för organisationen som:

byggnaderD förvaltar bestånd värdefullakulturhistoriskt och miljöer,ett eget av
D på entreprenad förvaltar kulturhistoriskt värdefulla byggnaderoch miljöer

andra,ägssom av
D verkar för levandegöradet bestånd förvaltar återanvändningatt genomman

och de förvaltade fastigheternatillgängliga ochgöra attraktiva forattgenom
besökareoch på olika sprider kunskap erfarenheterinomoch dettasätt om-
råde till andraförvaltareoch intressenter,

D bredbygger kompetens förvaltningendet gäller dennanärupp en typav av
miljöer och på olika spriderdennakunskapeller ställerden till för-sätt andra

förfogande,valtares
D understödjer lokalt och regionalt förankradverksamhetinom sitt kompetens-

område idégivning och rådgivning i juridiska, ekonomiska ochgenom t.ex.
organisatoriskafrågor själv gå in och medstiftare,samt att partnergenom som

D aktivt och praktisktarbetar med ñnansieringsfrågorinom kulturmiljövården.
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stiftel-iingå dennaskallindustriminnesvårdhuruvidafrågeställningspeciell ärEn
för för-organisationspeciellskall byggaarbetsuppgiftereller upp enmanomses

mellanrelationendå fråganbörFörst even-industriminnen. envaltningen omav
myndigheternaochå sidankulturrniljöförvaltningförstiftelsetuell nationell ena

å andrasidanberöras.kulturmiljövårdeninom denoffentliga

industriminnesvårdendet naturligt rentärmåstekonstateras attFör det första att
gäller vissasedandetkulturmiljövården. Närdel avintegreradgenerelltutgör aven

dessamåstestiftelseförarbetsområdeskisseratshärde uppgifter ensomsom
omfattandeDit hörmyndighetsuppgifter. t.ex.betecknas engradockså i hög som

redanharprojekt. Härregionalatill lokala ochstödrådgivningsverksamhetsamt
utvecklasböruppgifterviktiga ytter-länsmuseemaochidag länsstyrelserna som

ochobjektvärdefullasärskiltprioriteringen utar-områdeutgörligare. Ett avannat
uppgift försjälvklari sigbevarande.Dettaärstrategiförbetandet enenav

myndighets-nuvarandenågrastiftelse bör överi princip inteJag taatt enanser
industri-pågäller ävenså Dettadär behövs.kompletterai ställetuppgifter, men

stiftelse kanmöjlighetenocksådentillkommer attHärområde. enminnesvårdens
uppfattningmyndigheternasenligtåtgärderföraktivt instrumentutgöra somett

funktion förEngenomföra.själva kande inte annanbehöver vidtas, sommen
påexempelSomintressendärolika möts.forum ettstiftelsenkan utgöraettattvara

bevarandestrategi förochobjektprioriteringfråganjustkandetta nämnas avom
del iaktivtförmåskan tanäringslivetOm attindustriminnesvården. merainom

harföreträdaredessdet förutsättasfinansiellt, kanockså attindustriminnesvården,
Enbevarandesuategier.ochprioriteringarfrågorsådanasynpunkter som

ochframföraskan mottassynpunktersådana avdärforumdetstiftelse kan utgöra
myndigheten.ansvarigaden

dåkanstiftelsesammanhangiindustriminnenförvaltningen ettgällerdetNär av
övriga kultur-med densamordnasorganisatoriskt skalldennafrågan ställas om

förvaltningförstiftelsesärskildsigtänkaskallellermiljöförvaltningen enmanom
uppdelning.organisatoriskskäl fördet vissafinnsSjälvfalletindustriminnen. enav

industriminnesvårdenmellanskillnaderna ärframhållits hurharTidigare stora
forskälenmeningmin attenligt sam-Likväl övervägerkultunniljövård.och annan

förstiftelsenationellOmorganisation.inomverksamheten enordna en
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kulturmiljöforvaltning skapasbör den således ha industriminnenäven inom sin
verksamhet.

Skälen för sådansamordning detär närmast torde svårt skapatvåen att attvara
organisationer inom kulturmiljöförvaltningens område båda har tillräckligsom
kompetens inom alla de verksamhetsgrenar här skisserats. finnsDessutomsom
klara samordningsfördelar,Påvissaområden kompetenskraven forär desamma all
sådan verksamhet och det finns därmed ingen anledning två olikaskapaatt
organisationer. Dessutom finns antal kulturhistoriskt värdefulla miljöerett stort

kombineradeär miljöer. De kan inte definieras enbartindustrimiljöer ellersom som
enbart herrgårdsmiljöer. En organisatorisk uppdelning skulle därför skapa stora
behov samordningmellan de två organisationernaav

Detta ställningstagande, förvaltningen industriminnen såväl andraatt av som
kulturmiljöer bör inom organisation,har sedannaturligtvis konse-rymmas samma
kvenser för hur huvudmannakretsenför nationell stiftelse kulturmiljöför-foren
valtning bör sammansatt.vara

Om sedanövergår till frågan vilka förutsättningarman måsteföreligga förom som
det skall möjligt skapa institutionatt det beskrivna kanatt slagetvara en av en

jämförelse med National Trust intresse.vara av

En utgångspunktför arbetetbör, liksom i fallet National frågaTrust, detattvara
självständig institution med fullständigtom en för ekonomiskadenansvar egna

förvaltningen och primärt inte beroendeär fortlöpande dtiftanslag frånsom av
Det sannoliktär baraså kan fåstaten. de effektivitetsvinster eftersträvasman som

liksom det nytänkande i vissafall kan behövas.som

Talar organisation i stället i hög gradman lever anslagsåpå statligaom en ärsom
det närmast organisationsfrågainom den statliga därmyndighetsstrukturen,en
för övrigt, redan förändringsarbetenämnts, lokal-pågår,ett såvittsom avser
försörjning och fastighetsförvaltning.

Till kommerdetta organisation väsentligen finan-att eller i gradbetydandeen som
sierasmed hjälp statliga anslagockså till sin karaktär institution.blir statligav en
En sådanstiftelse skulle med sannolikhet Förfela medsitt Jämförstor syfte. man
National såTrust kan med säkerhethävda åtnjutitintestor organisationenman att
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egendoms-privatahar hosdenförtroendehar och inte heller detställning denden
idenocksåbetyderinstitution. Detstatlig att enden haft karaktärenägare avom

kultur-varkenfått,donationer denfått desituation inte hadesådan avmotta
förmögenhetsvärden.andraellermiljöervärdefulla byggnaderochhistoriskt av

Fördessbetydelseavgörandevaritsjälvständiga harkaraktärNational Trusts av
framgång.

intehelleroch börbidragstatligainte National Trust intebetyderDetta mottaratt
sådanaSkillnadendet. ärkan attnationell stiftelse inte görasvenskinnebäraatt en
miljöervärdefullakulturhistoriskttill förvaltaredennadelskanbidrag typ avges av

ändåbidragssystemdeförförvaltareägare inomtill andra somlikaväl ramensom
framtidadetfinansieringenbli aktuella i enskilt fall därkandelsfinns, avt.ex.ett

statligoch därsäkradintestiftelsentilltänkt ärdonation tillunderhållet enav
fall fördettaocksåprövningenskerenda dåden möjligheten. Menmedverkanär av

intedriftstödlöpandemedanobjektetdirekt kopplat till det enskildaochsig är
i fråga.kommer

organisationenfall,National Trustsarbetssätt kräver. liksom i attsådantEtt
bestådå kanförmögenhet, avavkastningen sinleverväsentligen somegenav

andrabyggnaderna även samtkulturhistoriskt värdefulladefastigheter men --
värde-mark,skogsbruksmark,ochtörmögenhetsvärdensåsomjord- annanandra

m.m.papper

ståndtillkommitväsentligenförmögenhetenfall har denNational Trustsl egna
objektdeflestamed devilket direkt sammanhänger mandonationer, att avgenom

pådetta sättorganisationensägoförvaltar har kommitoch iidag äger

redovisats,tidigarenämligen, att manprincip för Nationalviktig Trust är somEn
miljöerbyggnaderellervärdefulla utandonationer kulturhistorisktinte emot avtar

värde-i mark,förrnögenhetsvärdensamtidigt innehåller sådanadonationenatt
säkratbedömsegendomenunderhålletannat det framtida someller att avpapper
dona-donationer attutandonationstillfället. händer emotDetvid tarredan att man

försäkrat sigförst attdå harleva omtill dessakrav,kunnatsjälv manmenupptom
engångs-bidragstatligtdonationer,sponsring, somandra andravägarpåman
enskildatill detkopplatförmögenhetsvärden,byggakan sådanaetc.insats upp

underhållet säkrat.ärobjektet,att
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organisationensekonomiskaförgrundförutsättningenhuvudprincip utgörDenna
för de egendomarskall kunnalångsiktigtför taoberoendeoch ansvar manatt man

National Trustsamtidigt inte harnaturligtvisinnebär attoch förvaltar. Denäger
faktiskt befinner sig iegendomardeför någoteller än somannattar ett ansvar

inteså förordnasfinansieringenKan inte tarorganisationens man ettägo. ansvar
intresse.nationellaobjekt det störstaavens

få fall,donationeri mycket vilket säkerttilldock nejpraktiken tvingasI sägaman
riksintresse i Englandobjekt ävenantaletnaturligtvisfiera orsaker.Enhar är att av

med finansieringen från dona-problemfinnsfall detbegränsatoch i de närär att
föremellan möjliggöraträderdäriblandsida finansiärer,andra att ettstaten,toms

potentiellasjälvfallet donatorervälfullföljande donationeri.Ett skäl är attannatav
principer National tillämpar.kännertill de Trust

och grundförut-National Trust utgörhuvudprincip här angivits förDen somsom
långsiktigt uppfylla sittmöjlighetsättningenför ochdessekonomiskaoberoende att

inte på sig för-nämligenansvarstagandeför de egendomar äger, att tarmanman
säkrad.bör ocksåfinansiering intevaltningsuppgifter långsiktiga är vara envars

kulturmiljöförvalming.utgångspunkt stiftelseförför eventuellsvensken

rigorösamycket villkor förmåste dessaMan då understryka tillämparatt om man
speciella situationer sådanadonationer, så det bara i mycketärtaatt emot som

har tillräckliga eko-donationer kommer till stånd. normala förDet ägaresomen
bibehållanomiska underhållet egendomenför säkradet framtida är attattresurser

i Storbritannien,låta enklare däroch den gå vidare i Detta såmycketär manarv.
inte har fideikommissförbud.vårt

slagetblir därfördonation det här detDen vanligasteomständighetenkring atten av
finns bröstarvingar, helt enkelt familjeninte några åtminstone ingaarvingar, att

inte ofta, varförnaturligtvis särskiltdö Detta inträffareller släktenär väg att ut.
skall bli någonsärskiltför detfinnas mycket totalt bestånddet måste storattett stort
tveksamt denna förut-på donationer. Det mycketomfattning denna ärtyp omav

skulle helt beroendegäller i Sverige. skulle betydasättning Det att vara avom man
såskulle det i vårtför förvaltat beståndbygga ochdonationer ägtatt ett egetupp

bestånd gick byggalång tid innan fick så detland mycket att attett stort enta man
bestånd.forvaltningsorganisation dettakompetent runt
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framtidadetsåldakanförmögenhetmedföljandepå somkravetOm släppteman
stiftelsesvenskskulleuppbyggnadsskede, avunder enettunderhållet,åtminstone

värde-kulturhistorisktdonationerhel delfå avsäkert emotdettaslagdäremot enta
framtidaförstålikväl kunde garantstiftelsen ensomfulla objekt, förutsatt att

delsförutsättningar: atttvådockmöjligt krävsskalldettabevarande.För varaatt
faktisktdelsförmögenhetsmassa,viss att manharbörjanfrånredanstiftelsen en

törvaltningsorgartisation.kompetenthar en

alltsåkommerTill dettaredovisats.tidigareharstiftelsefaktiska behovenDe enav
bildakunnafinnasskallförutsättningarna attförställas attbehövertvå krav uppatt

tämligenbehöverdenstartkapitaloch om-ordentligtfåbehöverstiftelse:den etten
miljöerochbyggnadervärdefullakulturhistorisktbeståndfågående över avettta

kompetentbörja bygga orga-skall kunna uppenförtillräckligt attär manstortsom
tillräck-startkapitaletärbeståndinitialtundvara omkan ettMöjligennisation. man
självdenöverlåter attheltorganisationenochbildarenbartOmligt stort. man

decennierdröjadetsålärförvaltningsobjcktbeståndsittkapital ochanskaffasitt av
kommerallsdenbetydelse,praktiskfå någon omkommerorganisationen attinnan

få det.att

för-frågantillkopplingnaturligfinnas omkandetavseende eni dettaDet är som
miljöer.värdefullakulturhistorisktbeståndetägdaoffentligtdet avvaltningenav

någon än statenfinnsknappastdet annanutsägasklandet attmåsteförstadetFör
någonhellerknappastDetstartkapital. ärmedbidraberedd ettkan attvarasom

ägandetöverföraberedd avkunnaskulle attinledningsvis varaän statensomannan
möj-stiftelse,oberoendetillmiljöerochbyggnadervärdefulla enkulturhistoriskt

offentliga ägare.andranågraellernågonförmedundantagligen

be-objektdessaförvaltningen somoffentligai den avproblemdefinnsSamtidigt
bestånd.dettaföråtgärdersärskildasig kräverivilkaföregående,i detskrivits

nödvändigintemeningminenligtstiftelsebildandetunderstrykavill enJag att av
fastighetsförvaltningen.statligadeninomproblemenuppkornrnandedelösaför att

kopplaförSkälen sammanproblem. attpå dettalösningarandrahittagårDet att
sådanEnstiftelse.bildaförmotivstarkaantal att enfinnsdetfrågor ettärdessa att
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stiftelsebehöverha initialt bestånd arbetamed.Samtidigt få lös-kanett att enman
ning problem.statensav

då förEn möjlig lösning delar sitt kulturhistoriskt värde-är överatt staten stora av
fulla beståndtill stiftelse det här aktuella slaget insats förförsta atten av som en
kunna skapastiftelsen. Det måstedå understrykas överföring då inte enbartatt en
kan ske objekt inte kan förvaltas marknadsmässiga måstevillkor. Mansomav
ocksåöverföra objekt så stågod avkastning stiftelsen totalt kanatt settsomger en
på benekonomiskt redanfrån antingen tillskottdenaeller ocksåstarten; ettegna ge

direkt pekuniärafömiögenhetsvärden.av

således förBedömningen skapaden institution beskrivitsär att att typ av somsom
angelägensåkrävs framför allt från början får fönnögenhets-den tillräckligtatt ett
tillskott, helst också den snabbtkan få tillräckligt börjabeståndatt ett attstortmen
arbetamed, bestånd så det går organisa-byggaär kompetentett ston att attsom en
tion kring det. särskild aspekt här organi-En de avstånden Enär i vån land.stora
sationkan inte på kompetent klara förvaltningen objekthar enstakasättett om man
spridda från börjanlandet. Helst bör redan finnas byggaöver underlag för att en
förvaltningsorganisation med regional indelning. Det finns någonknappast annan

skulle kunnaståför dessainitiala tillskott.änstatensom

Frågan intekandå ställas likväl kan skapa förutsätt-stiftelse dessaom man utanen
ningar, framför allt initialt bestånd. kanskeTill viss skulle dettadelegetutan ett

möjligt. plattformKravet på finansiell kvarstår inga eko-dock. Harvara en man
nomiska såkan inte fullgöra någon ellerde uppgifternatilltänktaresurser man av
funktionerna. de ekonomiska såHar inte bestånd kanegetman resursernamen ett

möjligen fullgöra vissafunktioner inte välandra. skulleFramför alltman men man
i sådansituation sigfå koncentrera kunskapsuppbyggnads- kunskaps-ochen
spridningsrollen aktörsrollen, denfunktionen till olikadvs initiativdärsamt tarman
projekt eller Emellertidstödjer projekt tillkommit på lokaltregionalt initiativ.som

helt organisation.får Framför befaradå allt kan atttypannan enen avman man
förvaltning får svårt inom sin till-stiftelse organisationbyggaattutanegen upp en

i olika frågor.räckligt godkompetens

mening ifrågasättasDet kan enligt min starkt det byggameningsfulltär att uppom
inte ekonomiskaorganisation har förutsättningar bedrivatyp att egensomen ny av

till liggande alternativförvaltning. hands förstärkaEtt då inära är stället ytter-att
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myndig-hosdeageranderollernaidégivandeochstödjande,rådgivande,deligare
kulturmiljöområdet. Redanpåfinnsinstitutioneroffentligaoch andraheter som
riktning.i dennamyndighetsrollenförändringidag sker aven

Tillgänglighet66 m.m..

frågoruppmärksamhetbör ägnassärskildanförs i utredningsarbetetdirektivenl att
förförutsättningarnaliksomkulturmiljöematillgängligheten tillallmännadenom

bådedirektiven,enligthär,Målet bör attutnyttjandei turistsammanhang. varaderas
tillföraochbesökareutbud förförbättratturistnäring attsvenskstärka ettgenom

byggnadsvårdenresurser.

meningminenligttillgängligheten börprincipenövergripande det gällernärDen
dettakulturmiljövården,isidastöd från samhälletsvarje oavsettomtypatt avvara
triedförenatböreller på sätt,bidrageller skatteförmånerdirektavia annatsker vara

kulturmiljöemabevarandeEtttillgängligheten allmänheten.öka för avsträvanatten
derastillgängliga begränsasinte ärvärdei sig, miljöernanaturligtvishar ett menom

betydelse.allmänna

Det gårkomplicerad.tillgänglighet ärkonstateramåste fråganSamtidigt attman om
tillämp-tillgänglighet ärpågenerellakravmening inte ställamin somenligt att upp

sådankanEnfaktorer.fall. flera t.ex.Hänsyn måste till omsamtliga varailiga tas
iintrångkrav på ägar-Alltförfungerar privat bostad.herrgård storasomen

viktigareinte ställas. Enkan änavskildhetprivatliv och behovnasbrukarnas av
direktnedsliming ochförriskenochsårbarhetdenaktuella miljönsomständighetär

aspekt härspeciellEn ärtillgänglighet.miljön vid alltför omfattandeförstörelseav
med vis-sambandiförekommer,eftersomsäkerhetsfrågor stölder faktiskt t.o.m.

ekonomiskaför-debehöver ärningsverksamhet.En tredje faktor vartill hänsyn tas
tillgängligheten.praktiskt kunnahanterautsättningarnaatt

tillgänglighets-mening ävenomständigheter innebär minenligt att omDessa
med hänsyns-tillämpaspraktikeniskall dengenerellt gälla, måstesåprincipen

den kani sininnebärDetfallet. attförutsättningarna enskilda turi dettilltagande
slottspark.exempelvistilltillgänglighetallt fråninnebära fullständig enkomma att

tilldär den begränsassituationertillavgiftsbelagda enorganiserade, visningar,över
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katalogiserainventera, ochmyndigheternakulturmiljövårdandeför attderätt
tillträde.fåför forskaredokumenteraeller att

kalla tillgänglighets-kunnaskullesammanfattningsvis vadJag enatt manmenar
utgår för vården kultur-allmännastöd från detprincip skall tillämpas så avsnart

i det enskildafallet måsteskall tillämpasprincipenvärdefulla miljöer. Hurhistoriskt
skatteförmåneneller liknandebidraget,instans beslutarbestämmas den omav som

diskussioner stödet.efter medmottagarenav

sevärdheteroch turismens rollturistiskadet gäller kultumtiljöemas rollNär som
anföras.följandekulturrniljövårdenkaninkomstkälla försom

viktigakultunriiljöer besöksmålutgörråder ingen tvekan väl bevaradeDet attom
också mycket tydliga i detinom turistnäringen. Tendensema inom turismen är

deltagarei konferenseravseendet såväl fritidsresenärerresenärerna, t.ex.att som
resande.Man sökersitt upplevel-liknande,ställer på innehåll ioch allt högrekrav

anslutning härtilli spelarolika och kultur aktiviteterslag. Natur samt enser av
tillta. Det där-avgöranderoll betydelsekommerför svenskturism och denna äratt

förbättraochbådebevara utbudetför vikt for svenskturistnäringstörsta att avav
meningkulturhistoriska enligt min viktigtförhållandesevärdheter.Detta utgör ett

offentligtmotiv, vid sidan aktivt idet kulturpolitiska, för ett engagemangav
lokalt.kulturmiljövården, ochsåvälnationellt regionaltsom

alltför växlar detmåste gällerMan samtidigt försiktig med ställa närut storaattvara
väsentliga Denturismens tillföra kulturmiljövårdenmöjligheter att nya resurser.
framgångsrikaverksamheterhittillsvarandeerfarenheten Sverigefrån mycketi även

visningsverksamhetvad gäller besöksantal intäkterna från och0.d. är närmastatt
liknande i for de åtgärder vidtas föroch för sig väl kan täcka kostnaderna attsom

tillgängligheten sevärdhetoch någotöka och ökaattraktionenhos även över-geen
tilli förhållande bidrag sådanverksamhetskott till dessakostnader, detatt germen

gälla sådanverksamhetrelativt begränsat.Särskilt tordedettasjälva vårdenär som
Läckö slott, där utställ-riktar bredarepublik. Somexempelkansig till nämnasen

100000 besökare, vilketofta drarningsverksamheten under änmersomrarna
Likväl denna verksamhetpublikmässiga framgångar.måste betraktas gersom

underhållet slottet.någrabidrag till självamycket begränsade avom ens
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verksamhet.Iavståfrån sig åt dennaskall ägnaDettabetyderinte att typ avatt man
öka tillgäng-radikalt kunnatverksamhetennaturligtvisfallet Läckö innebär att man

måstekostnader. Detdetta medförtmening,ligheten i vidasteordets utan att nya
inteLäcköexempelocksåframgångsrikaocksåstarkt framhållas även somatt om

såärkulturrniljövården och bevarandeinsatsemaskulle tillföra själva storaresurser,
bygden.omgivandeekonomisk betydelseför denden verksamhet stortypen avav

sådanströmomgivandetraktendrari denNäringsidkareoch andra nyttastor av en
exempelvismotiveraenligt min mening i sigsambandkanbesökare.Dettaav
kommuneneftersom kandettabevarandeinsatser,tillkommunalt stöd gesenare

inkomstertillbaka.

upplåtandet kultur-i fall därocksåuppkomma dekanbildEn någotannorlunda av
lik-ochkonferensverksamhetsåsomarbetsresandet,miljön riktas motsnarare
golfjakt,aktivitetertill exklusivaskekoppling kandånande,ocheller sommera

möjligenresenäringenriktadverksamhetfall kaneller dylikt. sådana geI moten
resurstillskott.kulturmiljövården väsentligadetsådanaöverskottatt ger

i vissafritidsresandetverksamhetriktaduteslutaskall inteMan heller motatt mera
fleraandraländeråtminstoneifinnseffekter. Detekonomiskafall kan väsentligage

för vidare-finnasdet bör attvilketexempel på detta, gör stort utrymmeettatt
miljoner15barapåminnasverksamhet.Här kan attutveckla denna caomtyp av

English Heritageochdär National Trustanläggningar1990vid deårbesökunder
viktigaDet ärinkomster.organisationerna betydandekräver entréavgift gav

turistisktresultatvilka ekonomiskapårealistiskharemellertid ensynatt enman
avseenden.i dessaöveroptimismfinnsAlltför oftafå.kaninriktad verksamhet en

ochfrågor kompetenskunskap,rörandeVissa6.7
kulturhistoriska bygg-materialtillgång för den

nadsvården

kultur-förvaltningenmedhörproblemdeVid genomgången avsammansomav
bristandegällt denfrågaåterkommandeoftaharbyggnadervärdefullahistoriskt en

konserverings-ochunderhålls-,förmaterial restaure-ochkunnandetillgången
deninsiktemaidet bristerframhållitsdethåll harskildaFrån omringsarbeten. att

bådematerial hosmetoderochpåspecifikakravbyggnadsvårdenskulturhistoriska
material-ochmyndigheterkonsulter,bygglcdning. entreprenörer,förvaltare,
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industri. Samtidigt har pekat på den bristande tillgången på historiskt ochman
tekniskt fullgoda material för vården den äldre bebyggelsen. det inteHär ärav
heller i första hand fråga särskilda material för restaurerings-speciellaom mera
arbeten, basvaror och taktegel, kvalitetsvirke, våt-utan natursten,om som mur-
släckt kalk, takplåt erfordras för löpande på tradi-underhåll. Bristenetc., ettsom
tionella byggnadsmaterialäventyrari sin det traditionella byggnadshantverketstur
fortlevnad.

Till problembilden hör ocksådet förhållandet kunskapen informationenoch äratt
uppenbartotillräcklig den faktiska tillgången på kompetens den skallochom var
sökasliksom det faktiska utbudet material och kvalificeradeprodukter förom av
vårdarbeten.

Det härproblemkomplexethar vidare utnedningsuppdraget.l-luvudfråganänen ram
För har varit i mån på vilket förutredningen vad och stiftelsesärskildsätt en
kulturmiljötörvalming kan bidra till verksamtförbättrasituationen.att

En stiftelse för kulturmiljöförvaltning skulle kunna be-ha flera funktioner ärsom
itydelsefulla det här sammanhanget;exempelvis:

D bedriva kvalificerad byggnadsvårddels stiftelsende fastigheteratt en egna
förvaltar, dels på fastigheteri formandra uppdragsverksamhet,av

D för tillverkning och marknadsföring materialvissa traditionellaatt svara av
och produkter,

för infomiationsbankavseendespeciella produkter,materialochatt svara en
for insamling, lagring och förmedling byggnadsdetaljer,äldreatt svara av

bedriva FoU metoder och material för konservering ochunderhåll,att om
restaurering,

D bedriva infonnations- och rådgivningsverksamhet förmed-delsatt en genom
ling från FoU-resultat,erfarenheter den verksamheten,publiceringav egna av

iproduktion informationsmaterial delspraktisk byggnadsvård etc.,av om
löpanderådgivning,form av

D bedriva utbildningsverksamhet i regi riktad målgrupper,skildaatt egen mot
fastighetsägare,konsulter, entreprenörert.ex. etc., samt

D och efterfrågan påställa krav skapa marknaden kompetens,vad gälleratt
material för kulturhistorisk byggnadsvård.metoderoch
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flertalhosmindre utveckladeellerfinns funktioner det här slagetIdag ettav mer
pådetförefallerbyggnadsvårdenspå område. Lägetaktörer snarast attvara man

komma åt bådeansträngningamaskilda formerhåll och i intensifierarflera att
materialbristen.ochkunskaps-

organisationkan vad gällerbörjan till kulturmiljövårdenstillOm manserenman
RAÄ, följande.centralamyndigheten, konstateraden

byggnadsvårdenspraktiskadenKunskapsuppbyggnadoch kunskapsförrnedling
RAÃ:s inomkunskapsförsörjningenförintegreradområde delutgör en ansvarav

RAÄ också begrän-bedriverkulturmiljövården. Som led i verksamhetendenett en
RAÄ:sfrånErfarenhetsåterföringenoch byggledning regi.projektering isad egen

också be-90-tal fastigheter, harfastighetsförvaltning, omfattar ett ensomegen
i det sammanhanget.tydelse

RAÄ:s i viss mån i formbyggnadsvården skerkunskapsförmedling inom av
inriktas i förstatill fastighetsägare,rådgivning enskildalöpande exempelvis men

sig tillfrämst riktarmaterialproduktion ochhand metoder somav rapporterom
Flera dessafastighetsförvaltare.ochkonsulter, entreprenörer, myndigheter av

statliga fastighetsförvaltamaockså tillkommit med dehar i samarbeterapporter
byggnadsstyrelsenoch fortifrkationsförvaltningen.

kAÄzs bl.a. till ytterligare förstärk-syftarförFoU-program kulturmiljövården en
kunskapsfonnedlingpå byggnadsvårdenskunskapsuppbyggnaddenna ochning av

område.

har framför allt länsmuseemaorganisationregionalakulturmiljövårdensdenInom
bygg-rådgivningsverksamhet inombetydelsefull informations- ochutvecklat en

löpandepublikationer ochutställningar,Verksamheteninnefattarnadsvården. bl.a.
rådgivning.

utanför statligadenprojekttid har också långsiktigaUnder startatssenare nya
bådekunskapochförmedlakulturmiljövårdensorganisation tillsyftar varorattsom

byggnadsvård.kulturhistoriskfor

iÄlvsborgs byggnadsvårdforCentrumochHantverkseentrum länvid Nääs iBåde
innefattarinformationsverksamhetGävleborgs län drivsi bredGysinge somnu en
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till fackfolkbådesig och all-vänderdemonstrationeroch kurserutställningar, som
speciella,svåråtkomligaocksåsäljsCentrum för byggnadsvårdmänheten.l varor

ytterligare sådanaframbyggnadsvård. katalog skall vidare överfor En tas varor
deltill ocksåfinnas tilltill dels skall kunnabeställasfrån leverantören enmensom

nyutvecklas.påocksåförsäljning i Gysinge.Vissa bristvaror håller att

kulturmiljöförvaltning kunnabliforSjälvfallet bordeockså stiftelseväl utbyggden
praktiska byggnadsvården.deninomviktig tillgång för kunskapsförsöijningenen
roll komplementdefinierad tillStiftelsenbordeocksåkunnautveckla väl ettsomen

för den statliga kultur-inomden kunskapsforsörjning naturligt ligger ramensom
skulle i det härstyrkamiljövårdens Stiftelsens specifikaorganisation. samman-

kunskapsförmedlingenstår iochhangetkunna ligga i kunskapsuppbyggnadenatt
fastighetsförvaltning sträcker sigomedelbar förbindelse med omfattande somen

fortlöpandeerfarenhetsåterforing.från långsiktig planeringtill genomförandeoch

kunskapsuppbyggnadoch kunskapsför-Samtidigt jag den struktur förattanser
utbyggnad redan i sig bör välmedling etableradoch under fortsattär varasom

kunskapsförsöijningeninom byggnadsvårdensskickad för ytterligare förbättraatt
alldeles någonlösningområde. frågor måste också få sinDessa oavsett om

sammanhangetockså särskiltnationell i härstiftelse skapaseller ej. Jag vill det
för ställa krav ochunderstryka kulturmiljövårdande myndigheternasde attansvar

metoderoch för denefterfrågan marknaden kompetens,skapa på vad gäller varor
byggnadsvården.kulturhistoriska

för olika yrkeskategorierförbättring grundutbildningenJag ocksånoterar att en av
specifikabyggnadsvårdens kravsåvitt kulturhistoriskakunskapen denavser om

rådgivning dessaspeciellmetoder och material skulle minska behovet om-av
råden.
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7 Förslag

herrgårdarPrivatägda7.1 slott och

Som 6 det framför allt på två förslag behöverframgått kap. områdenärav som
framläggasrörandede privatägdaherrgårdamaoch slotten. områdetgällerDet ena

givits rimligafrågan de privata har sådanaförutsättningar hardeägarna attom
möjligheter uppfylla det för kulturmiljövården och brukareägareatt ansvar som

ikläda sig. i första vissagenerelltmåste Här handlardet hand omprövning avom en
nyligen gjorda ställningstagandenpå beskattningsområdet. områdetgällerDet andra

vissa undvika effekter gällermöjligheterna i fall de arvsskiften dethar när attatt
bibehålla tillräckligt ekonomiskt underlagför ambitiösa be-kunna fullföljaett att
varandeinsatser.

Beskattningsfrågorl. l7.

fåviktigaste, och ofrånkomliga, förändringen förDen på skatteonrrådetnärmast att
privata vårafortsatt ansvarstagandefrån de för vården bevarandetägarna ochett av

återinförande kostnaderherrgårdsmiljöer avdragsrätten förinom rörelsenär ett av
for drift underhåll.och

detviktigaste motivet för förändringDet framhållitsär, i kap. atten som
betraktasgrundas felaktigt herrgårdamashuvudbyggnaderenbartsynsättnärett

fort-Herrgårdenprivatbostad för ägarebrukare. har och hartraditionellt haft,som
ekonomiskavidare roll denna, inomfarande, mycket än för denen ramen

för.herrgårdenverksamhet utgör centrumsom

från eko-viktiga motivet för förändring det sigDet andra kommerär att teen att
eller föromöjligt, i fall kostnadernanomiska utgångspunkter orimligt,vart om

medelkultur-miljövårdenskall bestridas inkomstbeskattadcdennaviktiga del medav
till fråga privata förrnögenhets-och såledeshelt inkomst-ägarens ochgöras en om
frikopplade från rörelsen.förhållandenoch alltså

för kostnader kultur-avdragsrätt förföreslår alltså drift underhållJag ochatt av
och slott återinfors.historiskt värdefulla herrgårdar såledesDet handlar om av-
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deltidigareliksomkostnaderskallrörelsen, dvs. dessai avdragsrätt sessom en
beskattningshän-itidigare,liksominnebär å andra sidan, attrörelsen. Det man

meningdock enligt minvärde. Detta utgörbostadsformånenåsättafårseende ett
tämligenfungerattycks hatidigaresådantproblem eftersominget större systemett

tid.invändningsfritt under lång

räckviddutsträcka förslagetsmandatanledning och har ingetinte attfinnerJag
ingensidandock andrafinnsDetmiljöema.kulturhistoriskt värdefulladeutanför
herr-faktiskt konstituerarvadin på någonbeskrivninggåanledning ensomatt av

sig inteÄven jordbruksfastigheter ipåmangårdsbyggnadergårdsmiljö. somt.ex.
måstekulturhistoriskt värdeharherrgårdbetecknas stortettkan somsom men

erhållasimeningmin kunnaenligtdärfördefinitionen. Avdragsrättböringå ikunna
särskiltverksamhet harinomhuvudbyggnadfall där ettsådanasamtliga enen
för denellerdelmeningvärde och i någon utgör centrumkulturhistoriskt en av

kanavdragsrätten uppkomma.därrörelse

12 § dvs.i 3 kap. PBL,byggnaderbeviljas för sådanabörAvdragsrätt avsessom
miljömässigkulturhistorisk,historisk,särskilt frånvärdefullabyggnader ärsom

Omkaraktär.dennaområdeingår isynpunktkonstnärlig eller etteller avsom
kommunala plane-för denvärdefull inomsärskiltutpekatsbyggnaden ramensom

Saknasmedföraavdragsrätt.detskallbyggnadsminneförklaradellerringen är som
harbyggnadenlänsstyrelsenfrånintygandebeslutsunderlagbör attsådant omettett

det.värdekunnaersättasådant

kategoribyggnader denavdragsrättenbör uppnåstekniskt somatt avRent genom
åstadkommastorde kunnaDettanäringsfastighct.får betraktasbeskrivitshär som

kommunalskattelagen.ändrinytillägg i §5genom

till detknytningskatteområdethar storajag vill framläggaförslag påandra enDet
generationsskiftena iÄven ellerarvsskiftenaarvsskiftenautgör.problem omsom

koppladgåvobeskattning ärellerlångt problem den somstörre änsig utgör ett arvs-
i dennalindringarvissaskälgenerationsskiftenaså ändåfinnaskan det att getill

beskattning.

gällandeskattelindringareuropeiskaländer olika arvs-finnsandravissa typer avI
finnsStorbritannienbebyggelse. Ivärdefullför kulturhistorisktgåvoskattoch

byggsunderhållsfonderförskatteförmånerinnebär somdessutom systemett som
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Enligt min mening bordemiljöer.värdefullaförmån för kulturhistoriskttill ettupp
skatteförmåner införas i Sverige.kombinerar dessaolika typersystem avsom

så åter-visserligen sägaarvs-gåvoskattinnebäraSystemetskulle ut, atttas menatt
särskiltinrättad underhållsfondigåbeloppetfårförs till egendomen att engenom

knutentill egendomen.ärsom

värdefullade objektenförbehållasskatteförmånbör enligt min meningDenna mest
byggnadsminnesför-inrymmeroch därför begränsadtill egendomar somvara

centrala herrgårdsmiljön meddenklarade miljöer, där kravet måste ställas att
skyddsbestämmelsema.Syste-ingår bland det omfattashuvudbyggnaden avsom

arvsskiften avseendesådanamedi sambandbör arvsskattmet tas utavse som
genomförs gåva innangenerationsskiftetmiljöer eller gåvoskatt i den mån som

långsiktig underhålls-upprättandearvsskifte aktuellt. Krav bör ställaspåär av en
tillarvs-gåvoskatt underhållsfond.omvandlingplan i sambandmed beslut om av

underhållsfondsådan återkanbör införa regelMan överväga sägerattatt enen som
miljön därigenom inte fårföljs ochtill underhållsplaneninteomvandlas skatt om

egendomeninom viss tid frånunderhåll eller försäljning skertillräckligt avom
kanregler betraktasgenerationsskiftetsgenomförande.Med den systemettypen av

förutsättningarkan omvandlastillvissauppskjutenbeskattning undersom en som
skattebefrielse.

efter samrådmed och god-underhållsfonder bör skeIanspråktagandet sådanaav
miljön omfattaslänsstyrelse de delarkännande och kunna av som avav resp. avse

skyddsbestämmelsema.

l. Objektsanknutna stiftelser7 2.

den mycket negativa effektunderstrukitsTidigare i detta betänkandehar starkt
herrgårdsmiljöer, eftersom denna uppdel-arvsskiften i sig har för vården våraav

ekonomiskaunderlagtill urholkning detning egendomarnaleder ärsom enavenav
sida.vård från privataförutsättning för ambitiös de ägarnasen

ñdei-återinförinte lösas med mindreproblem kan egentligen änDetta att man
rimligt förslag.särskilt Däremotvilket inte bedömtskommissystemet, har ettsom

undvika delningsåönskarmöjligheter för familjsläktbondedet skapas den attsom
syftesärskild stiftelse,föra den till äregendomen över attatt varsengenomav
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enkeltundviks dåheltArvsskiftenaherrgårdsmiljön. attgenombevaradenaktuella
äganderättengesupp.

motprestationkan inte åstadkommasutanäganderättenEtt sådantuppgivande enav
skatteförmåner.Detföreträdesvisuppnåsdennaochsidafrån det allmännas genon

och bevarasvårdasherrgårdsmilöexempel pånågotfinns i dag åtminstone att en
skatteförmånerstiftelse. nåallmännyttig För sominom s.k. attförramen en

idag intekulturniljövårdåtnjuter dock ettstiftelser ärallmännyttigakvalificerat
forskningundervsning ellervetenskapligmåsteställettillräckligt syfte. l t.ex.

kvaliñ-kretsenutvilgaanledningfinns detmeningmin avEnligt attsyftet.utgöra
stiftelsermel sådanaåtnjuterskattebefrielse, somstiftelser,allmännyttiga somcerat

stiftelseravsddasyfte. härsitt Denkulturmiljövård typen avhar kvalificerad som
förändringsådanEnallmännyttiga stiftelse:kategorisådaningå ibordekunna en
SIL, däriniomstskattstatliglagen6§7bl.a.kräver ändringar mom. omav

kulturrniljövårdkvalifceradbedrivaändamålhuvudsakligtstiftelser tillhar attsom
bl.a. 3 §annariFöljdändringar krävskategori.bör tillföras som ny

gåvoskatt.ochlagen arvsskattom

tilläganderättenöverlåabenägendock knappast ensläkt attEn familj eller är
upphör. Dettaegendonenmedkontaktfamiljenssläktens voredärmedstiftelseom

stället måstedetidärbevarandesynpunkt,utifrån ansesrationelltheller inte
delar ärhistoriaitradition ochsläkt storaeller gemen-familjdenangeläget varsatt

förvaltningenfördet konkretaansraretfortsätterocksåegendomenmed att tasam
till stiftelsebild-möjlgtdetskäl bör attdessaAvvården egendomen.och varaav

faniljenssläktens bruk-säkrarupplåtelseavtallångsiktigtningen knyta somett
förvaltringen.handhakananinfinnsdetningsrättsålänge gar som

tuvudsyftet för stiftel-naturligtvisförfarande ärsådantför attförutsättningEn ett
verksamhetensdomi-verkligenherrgårdsmiljön, äbevarandetochvården avsen,
stiftelse syfte ärmedgtshellerbör inteinte och varskanskattefrihetsyfte.nerande

släkt. Förviss familj ellermedlemmar attfrämjaellerekonomiskt enavatt gynna
ochinsynformerför offentligupprätthålls krävsverkligensyftetövergripandedet
frånfamiljensläktenskiljamöjligheteninnehållamåste attkontroll, ytterstsom
förstyrelsernamjoritet isannoliktbör utgöraintressenAllmännabrukningsrätten.

kunnaftmiljensläktenberördadendockSamtidigt börslag.dettastiftelser av
Grönsööikap. 6.exempletstyrelse.Jfrstiftelsensiplatsgaranteras
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Möjligheterna stiftelserskapa här beskrivet slag bör förbehållas de kultur-att av
historiskt värdefulla miljöerna, dvs. miljöer byggnadsminnesför-ärmest som
klaradeeller byggnadsminnesförklaravärda och där stiftelsebildningenböratt vara
koppladtill byggnadsminnesförklaring sådaninte redanskett.om

Beslut i frågor bildande stiftelser dettaslagochdärmedaccepterandetom av av av
derasställning allmännyttiga stiftelser bör fattas regeringen.Regeringenssom av
beslutbör fattasefterhörande riksantikvarieämbetet.av

Stiftelsebildningar dettaslag bör endasttillåtas till stiftelsen förs, inte baraav om
den kulturhistoriskt värdefulla miljön, också sådanaförmögenhetsvärdeniutan

ellermark slag framtida underhåll kan kan förutsesannat säkrat.Detattav anses
diskussionkan uppstå hur värden erfordras syfte.att for nå dettastoraom attsom

Det kan också förutses diskussion kan uppståkring frågan myckethuratt avom
lösöret bör ingåi stiftelsen, hur mycket kan förbli familjens privataisom resp. som

fråga kmägo; avgörandeför det kulturhistoriska enskildavärdet i deten som vara
fallet. Detta innebär den leder fram till stiftelsebildning kan fåatt processsom en

förhandlingkaraktären mellan å sidanägarenstiftelsebildaren å andraochav en ena
sidan företrädare för allmänintresset.Detta gör läns-ärendenabör beredasatt av
myndigheternalänsstyrelse och länsskattemyndighet innan på centralbeslut tas
nivå.

I sammanhanget jag överföring jordbruks- ochegendomarmednoterar att en av
skogsmarktill juridisk inte vidare möjlig. jord-är iBestämmelsernautanperson

1979230förvärvslagen läggerhinder i för detta. jordförvärvs-vägen Enligt 5 §
förvärvstillståndlagen kan dock lämnasjuridisk skälsärskildabl.a.person om

utgårfrånföreligger. Jag de syften här angivits överförandemotiv föratt som som
tillegendomen stiftelse skall sådanautgöra särskilda Prövningenskäl.av en av

förvärvstillstånd bör samordnasmed prövningen be-huruvida stiftelsen är attav
trakta allmännyltig.som

Industriminnen7 2.

Som framhållits 6 industriminnesvårdensi kap. är breddproblem bådesådanav
djup hanteringsfrågomaoch inom områdetsåbrännande primärtjagsamt att anser

särskild bör tillsättaspå industriminnesvårdensutredning område.att en
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industriminnesvårdenoch demellanfinns kopplingaravseendendär det direktadel
dock anledning redanfinnsframläggs betänkandei övrigt i dettaförslag att nusom

industriminnesvården.förslag ocksåFörfram vissalägga

tvåframför allt slag.Dessaär av

syftanderegionalkaraktärlokal ochstiftelsebildningarförslagetförstaDet avser av
objekts-efter debör,Sådana mönsteroch förvalta industrimiljöer.till bevara avatt
allmän-ställningkunna7.1.2,stiftelser jag föreslagit i avsnittanknutna somges

beskrivningDenskattesammanhangstiftelser, med dessasställning inyttiga av
kultumiljövárd, börkvalificeradtidigare föreslagits,ändamålet varasom

industriminnesvård.förobjektkvaliñcieradeför innefattatillräcklig ävenatt
tidigare före-densammai bildandet börsambandmedBeslutsprocessen somvara

RAÄ ochfall efter törandesärskiltbeslut regeringen varjemed islagits, avav
länsmyndighetema.beredningav

enligt minmåsteindustriminnesvårdendel finansieringenbetydandeEn av av
enligt minskulleñnansieringsmedverkansjälv ståindustrin för. sådanEnmening
iavdragsrätt rörelsenmedgavsgenerelltunderlättas företagenmening avsevärt om

sådanavdragsrättföreslårdärförstiftelsertillbidrag dettaslag.Jag attför sina enav
stiftelse för kultur-nationelleventuellför bidrag tillsättinförs somsamma en

semiljöförvaltning avsnitt.nästa

kulturmiljöförvaltningnationell förEn stiftelse7.3

för skapaförutsättningarnautredaren studera attbördirektiven enI attanges
framgårskett,ocksåharför kulturmiljöförvaltning. Dettastiftelse somsärskild av
förslagfranläggadirektdet ettdäremot inte möjligt omJag attkap. anser

följande.stiftelse.sådan Skälenhärtill ärbildande enav

arleta förut-börslag medbedömningen dettaorganisation sammaJag attgör en av
oberoendeskilldvs. denNational Storbritannien,Trust isättningar envarasom

förvaltningenoch inte ärekonomiskatydligtmed för den somstiftelse ansvar egna
verksamheten.statligaanslagför löpandetill denhänvisad
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enligtåterigen min bedömning,sidan,å andraOm riktig krävsdennabedömningär
plattformen förbörjan lägger stiftelsensfrånfömrögenhetstartkapital,ett somen

vidförmögenhetstillskott bildandetsådantsjälvständiga ställning. Ett starten, av
bidra med.Detförväntas ocksåär såstiftelsen, min meningendastkan enligt staten

bedriva förvaltning iskallkulturmiljöförvaltning regi,stiftelse föratt egensomen
visst beståndbehöverobjekt, redan fråndvs. förvalta själv ägdastiftelsen ettav

skallför det gå byggatillräckligtDetta beståndmåste attstort attstarten. uppvara
kring det. Inte hellerförvaltningsorganisation erforderlig kompetens dettameden

startkapitaleterforderliga kani för det för-som och sig samtidigt kan utgöra man
sig med.någon bidrarvänta änatt statenannan

minOm enligt meninginte dessaförutsättningar skulle stiftelsekan skapas fören
faktisk roll för kulturrniljövårdenkulturmiljöförvaltning inte kunna spela någon

underlång tid framöver.

Det kan tyckas stiftelsesidanhävdamotsättning å dettaslagattvara atten enena av
måste självständig inte beroendei förhållande till och löpandevara staten vara av
statsbidrag åoch förväntasandra sidan påstå kan bidraenbart medstatenatt en
erforderlig initial förmögenhet egendomsbestånd byggaoch organisationattett en
kring. Någon sådanmotsättningföreligger dock inte.

Den självständiga ställningen i förhållande motiverad främsttill är tvåstaten av
skäl. Det skälet inom kulturmiljövårdenär inte får aktörattena man annars en som

förväntas tillförakan perspektiv, idéer. framtvintankar och Detta justnya nya gas
det ekonomiska måsteDet andraskälet konstateraärav ansvaret. attegna attman en

organisation National Trust aldrig uppnått ställningskulle ha den iden harsom
samhället denbetraktats myndighet skullestatlig ochden heller aldrig haom somen

ñnansieringsansvaretkunnat vidga till andra genom donationerochgrupper spons-
fåttring ellero.d. så mångadoneradeegendomar den varit statligmotta om en

institution. Detta bekräftas bedömare Nationalinom Trust och andra iav
Storbritannien. min bedömning motsvarande förhållanden gäller iDet är att
Sverige.

Å sidan lika klartdenandra gäller initiativ till bildandet stiftelse,meddeattett av en
krav förutsättningarför verksamheten angivit idetjag föregående,knappastsom
kan komma från någon företrädare för allmän-än staten, ytterstaannan som
intresset.
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slag,dettastiftelsebedömningen intejag gör avDetta betyderinte att enattsenare
på plats,organisation ärochgång kompetentkommit iverksamhetenvälnär en

från andraoch sätt.donationerbidrag,finansiella annatmycket väl kan få rena
möjligt ochjag fulltdettaär t.o.m. sanno-Tvärtomintressenteri samhället. atttror

ochstiftareflerabaragivits och ärharförutsättningarlikt, dessa staten avenomom
styrelse.stiftelsensii minoritetsställningär

väl harförutsättningarnainitialadesjälvfallet närDen sidan detta är attandra av
organisa-förstiftareandraekonomiskt äninteskapats,så störrehar ansvarstaten

kulturmiljövården ifortlöpandenaturligtvis för dendäremottionens fortbestånd
landet.

förstiftelsebildandetförslagframläggadirekt enSkälen för inte ett avomatt
med deskälet har göratvå.främst Detåterigen attkulturrniljöförvaltning är ena

direktivenenligtförslagutredningensprincip skallIaspekterna.statsñnansiella
angivitshärförutsättningarDeekonomiska sortiinom givna somramar.rymmas

får vissastiftelsemeningsfullt skapa stats-skallför det attnödvändiga envaraatt
nuvarandegår utöverñnansiellaeffekter ramar.som

antingenkanfrånoch kommerstiftelsentillförs statenEn förmögenhet somsom
påfömrögenhetstillskotteller annatstatsbudgetenviaavsättningdirekt ettvara en

sådanthävdasvisserligendet ettstatsbudgetenkan attviaavsättning omVidsätt. en
vissaförförvaltningsansvaretskallstiftelsen överta nutillkopplattillskott är att

omfördelning ifrågadetenbartsåärkostarstatligaobjekt om enstatenpengarsom
Stankapitaletomfattande.ganskalikvälOmfördelningenärutgifter.tiden statensav

miljonerhundraflerastorleksordningenfall ivarjeimeningenligt minbör vara
handlingskraft äroch denrörelsefrihetden manstiftelsenintefårkronor. Annars

kapitaliseringstartkapitaletenbart avDärtill kommer motsvararenefter. att omute
objekt utgörförförvaltningsansvarform övertaget son1förpliktelser, iframtida av

handlings-fått någotinterealitetenistiftelsenså harbelastning.ekonomisken
förvaltningenekonomiskadenmåsteUtgångspunktenalls. attvarautrymme

urholkas.inteförmögenhetenursprungligadensådantsköts sättattett

anslag överpå änförmögenhet sätt ettfå sinskulle annat genomstiftelsenOm
för-andraellerfastighetervissatilläganderättenstatsbudgeten, attt.ex. genom

omedelbartdetta intesåstiftelsen.tillfrånöverfördesmögenhetsvärden synsstaten
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på statsbudgeten, det har lika fullt statsfinansiellinnebördeftersommen en statens
förmögenhetdå minskar, vilket bör föranledauteblivnaframtida inkomster.

De statsñnansiellakonsekvenserna förslag bilda stiftelse det slagett attav om en av
jag förordat ligger såledesutanför för mina direktiv, vilket viktigastedetärramen
skäletför inte direkt föreslå sådanstiftelsebildning.att en

Det andraskälet praktiskär Vid förslag innebär vissanatur. ettav mera attsom nu
statligt ägda objekt förs i stiftelsesöver krävs, också direktiven,ägo enligten
ingåendeberäkningar vilka samladekostnader i dag dessaobjekt.har förstatenav
Detta mycket omfattandeär arbete, det enligt min finns skälmening inteett som att
genomföra, inte statsmakternaförst fattat principbeslut innebördom ett attav man
vill skapa stiftelse här beskriven och därvid vill föra vissa statligtövertypen av nu
ägdabyggnaderoch miljöer till sådanstiftelse.Det principiella ställningstagandeten
bör således först. Härtill kommer sådanagöras beräkningar hur helstatt nu som
måste genomföras i ordning, resultat förändring prin-denettannan som av av
ciperna för den statliga lokalförsörjningen tidigare ocksåbeskrivits. Det ärsom
rimligt den principiella fråganpröva inrättande för kultur-att stiftelseom av en
miljöförvaltning samtidigt fråganmed hur förvaltningen ägdadeom statenav av
kulturhistoriskt värdefulla byggnadernaskall organiserasi framtiden.

Av dessaskäl vill jag inte framlägga konkret förslag inrättandeettnu av enom
stiftelseför kulturmiljöförvaltning, endast vilka förutsättningar krävsutan ange som
för det enligt min uppfattningskall meningsfulltatt stiftelse.med sådanvara en

Jagvill dock samtidigt framhålla,vilket redanframkommit i jagkap. attatt anser
sådanstiftelse skulle kunna få mycket viktig roll inom svenskakultur-denen en

miljövånden.

Jag hänvisar till diskussionen i kap. 6 för den sådannärmarebedömningen enav
stiftelses roll. Här skall bara kort nationell för kultur-stiftelseattupprepas en
miljöförvalming, inrättas,den bör organisationom varaen som:

D förvaltar bestånd kulturhistoriskt värdefulla miljöer,ochbyggnaderett eget av
D på förvaltarentreprenad kulturhistoriskt värdefulla miljöerochbyggnader

andra,ägssom av



168

återanvändningförvaltarbeståndför levandegöradetD verkar genomatt man
ochtillgängligamiljöernaochbyggnadernaförvaltadedeoch göraattgenom

inomerfarenheterkunskapochspridaför besökareoch på olikaattraktiva sätt
intressenter,till förvaltareochområde andradetta

miljöerdennavårdengällerdetbred kompetens typD närbygger avavupp en
törvaltaresandraställer den tillellerolika sprider dennakunskapoch sätt

förfogande,
inom sitt kompetens-verksamhetförankradunderstödjerlokalt och regionaltD

ekonomiskaochjuridiska,rådgivning iidégivningområde och t.ex.genom
medstiftare,ochingåsjälvorganisatoriskafrågor partnersomattsamtgenom

kulturmiljövården.inomñnansieringsfrågorpraktisktaktivt och medarbetarD

donationerbyggsfond,knutenstiftelsen bör allmänTill genomuppsomvara en
tvåfrågasannoliktbör detintressentbidrag. själva verketeventuella Ioch omvara

kulturmiljövård. Dettafor övrigför industriminnesvårdochfonder:allmänna enen
industriminnesvårdjagmed. redovisats i kap.sammanhänger attatt ansersom

presumtivatroligtsyfte. Deteller ärstiftelsensdel uppdrag attskall avvara en
industriminnes-försärskilt inom näringslivet, känner ansvarettdonatorer, som

för eventuelladona-garantiervill haför övrig kulturmiljövård,inte attvårdenmen
stiftelsendetövrigt kanindustriminnesvård. Ijust för attanvänds antastioner

påspeciellaändamål,förfonderochdelfonderförvalta antal olikakommer ettatt
5.2.avsnittfallet för seNational Trustärsättsomsamma

kultumriljöförvaltning detnärförstiftelseframhållits bör eventuelltidigareSom en
byggnader ellervärdefullakulturhistorisktmottagande donationergäller av av

DärmedNational Tnrst.principerhuvudsak arbeta efter liknandeimiljöer som
ekonomiskaförutsätt-destiftelsen inte donationerbör attjag utanta emotattavser

kan skehanden.Dettaförframtida underhålletärsäkradetför genomningarna att
stiftelsen sättelleri sig sådanaförutsättningar annatattdonationen genomgeratt

uteslutasheller börinte ävendet atterforderliga därfram deskaffakan resurserna,
imedverkabörprövningfalletenskilda kan staten endeti göra omavenstaten

tidigaredenföljer egentligenarbetssättfinansiering.Ett sådantprincipiellt avsådan
ekonomisktunderskall levahuvudprincipen, stiftelsennämligen ett egetnämnda att

bidrag.offentligaförlitakunna löpandeinte sig påochansvar

stiftel-stiftare vidborde utgöravilkafråga är vid sidan enviktig statenEn som av
detockså jagDärmed ärdet slag här diskuteras. sagt att ansersebildning somav
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konsekvens vadvilket ärstiftarna,skalluppenbart en av somatt staten vara en av
sedanStatenkan låta sig före-stiftelse.inrättaförutsättningarnaför attsagts enom

RAÄ företrädarenågonocheller för bygg-riksantikvarieämbetetträdas t.ex.av
stiftama kunna bland-bör utgöraövrigtmotsvarighet.lframtidanadsstyrelsens en

föreningar inomideella kultumiiljö-intresseorganisationer,olikaning typerav av
Sverigesbyggentreprenörer, Industri-ochför byggherrarområdet,organisationer

Önskvärt fick medåtminstonenågonstiftareocksåförbund attetc. sommanvore
industri.svenskförankring imedbetydandeprivat stiftelse,gärna

understrykaviktenenbartvill jaggäller organisationeni övrigtNär det attav en
aktivtstyrelse kanrespekterad bidra tillnationell stiftelse får kompetentoch somen

kulturmiljövårdande insatsernatill finansie-verksamhetenpå olika från desätt -
ringsfrågoma.

till stiftelsenbildas skallEn fråga behöver lösas stiftelse är om mansom om en
det slag Nationalkoppla medlemsförening för verksamheten Trusttill stöd aven

förutsättningarfor dettahar. I vissa eller detavseendenfinns inte motiv närsamma
Å finnssig detgäller svenskstiftelse. visa betydandeandrasidankan det att etten

medlemmariintressebådebland bli sådanallmänheten företagföroch att en even-
inte behövertuell förening.Enligt fråga lösasfrånmin mening dockdettaär somen

början kan själv.få stiftelseeventuellavgörasutansom av en

Inrättandet min mening inte påverkastiftelse enligtdetta slag börav en nu-av
varandemyndighetsuppgifter i någoninom kulturmiljövården nämnvärd omfatt-

frånning. Man kan inte rollen myndigheterna.bort den rådgivande Härt.ex. ta
måste i stället kompetensfördelningfinna form och mellanarbets-man en av
myndigheterna föroch utgångspunkt hur dennafördelningstiftelse. En naturligen

ståndkommer till finns förhållandet stiftelsenskallenligt min mening i det levaatt
ekonomiskt bedrivaunder inte kan omfattandeDettabetyderett eget att manansvar.

rådgivning för första handfå någonekonomisk kompensation detta. I börutan att
i sådanaformerstiftelsens sannolikt ske denrådgivningsverksamhetendärför att

kan förmedlas tryckt form, och därmed intäkter publikationemai attgenomge
riktas både privatasäljs, eller konsultverksamhet, skulle kunna motgenom som

uppdragsgivare.intressenter ocksåhamyndighetersommen

På inte undvikas. l det fallområdekan påverkanpå myndighetsrollen statenett en
avseendeoch förvaltningsansvarskulle bestämmasig för överföra äganderättatt
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värdefullakulturhistorisktägda beståndetstatligtbetydande detdelar avnuav
grad denmindreellersåpåverkar idetstiftelsen störretillbyggnader miljöeroch

i framtiden.lokalforsörjningsorganisationenstatliga

väljaskullekunna uppträdaskulle ärkonsekvenser statenEtt områdedär omannat
därobjektför depå entreprenad,förvaltningsuppdrag t.ex.anlita stiftelsen föratt

RAÄ förvaltningsansvar.har direktettnu

påverkaskulturrniljövården kommaarbetemed attmyndigheternasRentallmäntbör
organisationinstrument,få motkanstiftelse somi ett nytt enattgenom man en

förvaltningsuppdragpraktiskapå sigersättningkan m.m.ta

villkoren.skattemässigadefinansieringstiftelsens ärgällerviktig fråga detEn när
dettaverksamhetrimligtförstadet avförefaller mig förDet att enanserom man

till-stiftelsensförförutsättningarberedd skapadeärslagså attangelägenatt staten
stiftelsensyfteangelägetockså sådetsåbör attskisserats,blivelse här ettvarasom

stiftelsen inte ärinnebäramåstebl.a.Dessaskatteförmåner. attsjälv får betydande
be-förutsättningviktiggåvoskatt,vilket äreller om enskyldig betala enatt arvs-

ellerdonationerskall kunnaskefinansiering genomframtidatydandedel genomav
stiftelsen.tillegendomartestamenterasatt

införaskattebefrielsebehovet attövrigti engenomEnklast tillgodoser avman
4i 7§katalogeni den s.k.kultunniljöförvaltning mom.stiftelse förnationell

stiftelsen ärdärmedskulleInnebörden attinkomstskatt. varastatliglagen om
näringsverksamhetinkomstinkomstall änförskattskyldighetfrånbefriad avannan

nationellförhävdavälkanfastighet. Man att entill innehavhänför sig avsom
frånbefriaddenlogisktdetkulturrniljöförvaltning att vorestiftelse för meravore

hänförnäringsverksamhetinkomstinkomst än somför allskattskyldighet avannan
värdefullakulturhistorisktförvaltningeftersomrörelse.Dettasig till innehav avav

den allmän-vadjustfallstiftelsens ärfastigheter ialltsåmiljöerochbyggnader
sådantpålagstiftabereddriksdagenOm ärskall bestå attverksamhetennyttiga
skatte-kategorisådaningenEmellertid finnsföredra. avdetta klansätt attvore

därförlagstiftningexisterande är etttillanknytaskallOmbefrielse idag. man
alterna-hands liggandetilldetSIL§ 4 närmasti 7stiftelseninfogande mom.av

trvet.
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En speciell komplikation det gäller skattepliktenför fastigheternär kan uppkomma,
särskilt självavid bildandet.

Som tidigare redovisats s.k. allmännaär byggnader från skatteplikt.undantagna
Med allmän byggnad byggnad tillhör kommun eller menighetochstaten,avses som

används för allmän styrelse, förvaltning, rättsvård, ordning eller säkerhetsom
Om det initiala beståndetför nationell stiftelseskulle skapasfrämstm.m. en genom

till stiftelsen överför kulturhistoriskt värdefullt bestånd,såskulle dettaatt staten ett
innebära skatteplikt plötsligt förelåg för dessafastigheter. enligt minDettaatt är
mening konsekvens borde undvikas. Detta kan fönnodligen åstad-enklasten som
kommas särskild bestämmelse innebörd förblirallmän byggnadgenom en attav
allmän byggnaddå denöverförs till stiftelsen användningsområdetinte ändras.om
l praktiken skulle innebörden fastighet användsatt t.ex.vara om en som som
allmän förvaltningsbyggnad statlig myndighet fördes stiftelsenskulletillöverav en
den fortsätta betraktas allmän byggnadoch skatteplikt alltså föreliggainteatt som
sålängedenanvändsinom statlig förvaltning. Om hyresgästendäremotbyttes såut

det blev fråga kontorsbyggnadför företagskulleatt skatteplikt inträda.ettom

l sammanhangetbör kanske den andrasidan detta inomnoterasatt är att ramenav
för nuvarande för bidrag till vård kulturhistoriskt bebyggelsevärdefullsystem av
kan bidrag inte utgå till statligt ägdabyggnader.Om byggnaderna övergårdäremot

stiftelses finns inga formella hinderägo för bidrag inomför vårdinsatseren att ges
detta bestånd.Eventuellt behöverdärför, sådant skulleöverförandeettom genom-
föras, särskildaåtgärdervidtas för förhindra urholk-detta medför allmänatt att en
ning dessabidragsmedel.av

En beskattningsfråga intresse vadär skall juridiskagälla förannan av som perso-
särskilt företags, bidrageventuella till stiftelsen. 6 kanSom i kap.berörtsners,

sådanaofta utfom1aseller på sådant de i före-sätt direkt avdragsrättett attges ger
rörelse.Med tanke det speciellasyftet bordetagets med slagstiftelse dettaen av

dock enligt min mening generellt sådanavdragsrätt tillbidragför företagsman ge
stiftelsen. förebildEn kan här de regler Tekniskagäller tillför bidragvara som
Museet.

Detta den principiella på frågan bildandeär kulturmiljö-förstiftelsesyn om av en
förvaltning villjag lägga fram. Om statsmakterna princip-fattabereddaärsom att
beslut inrättande stiftelse, i huvudsak enligt riktlinjer, bördessaom av en en
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förberedel-de praktiskagenomförafororganisationskommittétillsättassärskild att
bildande.för ettsema

Tillgänglighet47. m.m.

kultur-fonn till vårdennågonstöd ioffentligtutgångspunkt börEn avattvara
till dessatillgänglighetenökaprincip alltid bör strävanmiljöer i attmotsvarasav en

uppställas,dock intedetta kanförreglerallmänheten.Några generellaförmiljöer
i avsnitt 6.6.skäl berörtssomav

måstefrån till fall. Hänsynfallvarierarför allmän tillgänglighetFörutsättningarna
de kost-på avskildhet,rimliga kravmiljönsenskilda sårbarhet,dentill ägarenstas

förslitningstädning,i formtillgänglighetförenademed brednader är avensom
fåochsådanakostnaderförmöjligheternatill få täckningliksom t.o.m.attm.m,

visningsverksamhetfrån o.d.nettointäkter

måstefallet bestämmasenskildatillgänglighetsprincipenskall tillämpasi det avHur
liknande.skatteförmånenellerbidraget,offentliga instans beslutarden som om

stödetmedsjälvfallet skeefter diskussionermåste mottagarenDetta av

speciellmedhar görasammanhangvill kommenterajag i detta attfråga enEn som
3.2.2redovisats i avsnittSomförmögenhetsbeskattningen.gällerdetaspekt när

avseddaantikviteter, ärochinte inkl. konstföm1ögenhetsbeskattas inre lösöre som
skattepliktgällerbnrk. Däremotpersonligaskattskyldi och familjshansdenför

dem allmänheten.tillgängliga foryrkesmässigthållerägarensamlingarför om

jagtillgänglighetsprincipdenmin konsekvensmeningenligt orimligDet avenvore
vis-och dettasamlingarna ävendärmed skatteplikt förinträddeförordar omom

bidra till vårdenkanöverskottekonomisktningsverksamhetskulle visst son1ettge
kultunniljön.av

tillämpning problemetochlagensdettaprimärtfrån fråga attutgår ärJag att omen
tolkning.alltför omfattanderekvisitet yrkesmässigt inteuppstårinte engesom

tillgänglighetsprincipentillämpningenanledning framhållafinns avDet att att om
informationocksåsåbörallmänheten,i ökad tillgänglighet förresulterarockså en .
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skapas.När detsålunda gäller befolk-möjlighetertill allmänheten de somgesom
behövakommunenkommunema uppmärk-ningen i närliggandeområden,såtorde

finnsbesökare det anledninglångvägadessafrågor. ifråga attsamma om mer
tillgänglig påfinns turistbyråer0.d.tillse information visningsverksamhet iatt om

Över turistorganisationerregionala lämp-närheten. huvud kan lokala ochtaget vara
tillgänglighetsprincipen skall formulerasliga diskussionspartner både i detnär

förformerpraktiska desstillämp-enskilda fallet och det gäller frnnanär attatt ge
ning reellt innehåll.ett

förslagen7.5 Ekonomiska konsekvenser av

Det måsteinledningsvis med någonsvårt graddet mycket preci-sägas är attatt av
sion beräknade framlagdaforslag.ekonomiskakonsekvenserna härav

När det gäller herrgårdsmiljöeravdragsrättenför drift underhålloch kanav man
möjligen vissa måsteöverslagsmässiga dågöra beräkningar. Man göra en upp-
skattning de totala belopp för drift underhåll kan komma i fråga.och Vidav som

uppskattat antal egendomar genomsnittlig2 000 och kostnad förett st.om ca en
drift och underhåll S0000-100 00 krjår detta totalt belopp på 100-ettca ger
200 milj. kr. skulle medföra beskattasavdragsrättoch med 30 %som annars av
beloppet.Detta skulle i såfall belastninginnebära statsñnansiell med 30-60 milj.en
kr. år. Omvänt innebär sådan denberäkning detta belastningärper atten som

skatterefonnenlagtspå kulturhistorisktdessa värdefulla miljöerägarnagenom av
just det avseende gäller underhålloch drift miljöer.dessasom av

En sådanberäkning dock överskattning effekten i form skattebortfall.ger en av av
Med nuvarande beskattningsregler alla förhållandenoch kanskeunder kommer
enligt min bedömningallt flera egendomar aktiebolag sedanhyrägasatt utav som
herrgårdenbostadentill brukaren,varigenom kostnadernahur helst blir möj-som
liga idra rörelsen. En mycket sannolik utveckling med gällandeatt av annan nu
skatteregler antal kommer flyttaär herrgårdenoch i låtaägare ställetatt ett att ut ur

Ävenden kontors- ochrepresentationslokalinom rörelsen. i detta fall uppstårvara
avdragsrättför de aktuellakostnaderna.

Sådanamöjligheter och andra det angivnaöverslagsmässigagör beloppetatt ovan
med all säkerhetskall reducerasmedkanske50 eller ända till 75 %.upp
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möjlighetmiljöerbyggnadsminnesförklaradeför geNär det gäller förslaget attom
kostnadernameningunderhållsfonder enligt mintill ärarvs-gåvoskattomvandlaatt

förhållandevisoch deobjektbegränsadeantaletdetbetänkernegligerbara manom
egendomfördå aktuellttillfällen dettablirdemellanlångatidsintervallerna resp.

kunnaherrgårdarochprivatägda slottförförslagettorde gälla attDetsamma om
omöjligtpå förhandägandet.Det är attövertarstiftelserbilda allmännyttiga som

sigknappastbli torde rörakan aktuellt. Detfall detta omantalhuruppskattai stort
skattebonfall kaneventuellakonsekvensernastatsfrnansiellasärskilt många.De av

från.princip bortsedärför iman

bidragföretagsförslagetliksomindustriminnen attfrågaiMotsvarandeförslag om
avdragsgillakanskallstiftelsen,nationelladentillliksomtill sådanastiftelser, vara

Å andranegligeras.kande inte heltsåeffekter, attsannolikt något storastörrege
beräknaomöjliga,för intesvåra, sägamycket attförhandsidan de attär

förmögen-tillskjutandeochstiftelsennationella statens av enNär det gäller den ev
redovisats,tidigarekanvidfastighetsbeståndhet ocheller starten somman,ett

i tidenomfördelningdel handlarfördelar avdetta tillhävda statens om enstoraatt
skall fåstiftelsenoundviklinettoeffekt dockviss ärEnstatsbudgeteffektema. omg

skalleventuellthandlingsutrymmedettaHurhandlingsutrymme.något reellt stort
Somkulturmiljövården.skallprioriteringvilkenfrågabli heltär gemanomen

framlagthelleroch intepunktdennabeloppnågotangivitinteframgått har jag
kulturmiljöförvalming.förstiftelseinrättaförslagnågotkonkret att enom

intejagkulturmiljövården hartillgårstatsbudgetenanslagVad gäller de somnu
deutsträckningi någonskall påverkas störredemanvändningen avfrånutgått att av

ingått iinte hellerunderstrukit,jag tidigarehar,Detfram.förslag jag lägger som
vill jagDockkulturmiljövården.inomresursbehovettotaladetuppdraget prövaatt
inten-behovetkunskapsbristeroch4kap.jag anfört ivad avpåminna omomom

inventeringsverksamhet.sifierad
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friarenämndorganisation.[25]en
möjligt EnanalysVadKommunalaentreprenader. är

roll. [26]regelverketsrättslägetochdetstatligaav
konkur-kartläggningi SverigeKonkurrensen aven- [28]ochDel1rensförhållandenai 61branscher.

kom-statliga.i vissaPeriodiskahälsoundersökningar
[29]utställningar.landstingskommunalamunalaoch

[36]kunskapochförnyelse.Ny
stabsfunktionerservice-ochMarknadsanpassade ny-

ochmyndigheterorganisation stödettill rege-av
ringskansli.[40]

stabsfunktionerochserviceMarknadsanpassade ny-
ochmyndigheterorganisation stödettill rege-av

[41]ringskansli.Bilagedel.
välfärd.DelförökadKonkurrens
välfärd.DelförökadKonkurrens

[S9]välfärd.Bilagor.förökadKonkurrens
iungdomardetändalika OminvanOlikamen

[60]mångkulturellaSverige.

Miljödepartementet
framtiden.[4]Miljölagstifmingeni

Bilagedel.Miljölagstifmingeni framtiden.
analys.[5]kartläggningochSekretariatets

[32]organisation.uppgifterochNaturvårdsverkets
miljökonferenstill FNsnationalrapponSveriges om

1992.[55]utvecklingUNCEDoch -

°°Ei;r4ca-. l
1991 1 709 -

.imâlâcK-Qi-M..-

....__s._._......__._....._._....a..



ä

.l

Q
s

.gr

.

i u
i
5 Vt



FÖRLAGETALLMÄNNA

STOCKHOLM,KUNDTJÄNST,10647FÖRLAGET,BESTÄLLNINGARZALLMÄNNA
48.FAX:08-739TEL:08-73996 9530, OBRUNKEBERGSTORG,STOCKHOLM.v10MALMTORGSGATANINFORMATIONSBOKHANDELN, 5


