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statsrådet chefenTill och
för Kulturdepartementet

Genom 1992 bemyndigande regeringen chefen förbeslut den 27 maj
kulturdepartementet tillkalla särskild utredare med uppgiftatt atten
utarbeta förslag förenklat stöd till bevarande kulturvärdenett om av

och underhåll bostäder Med be-vid ombyggnad stöd dettaav m.m. av
myndigande förordnade departementschefen den juni 1992 avdel-l
ningschefen vid Riksantikvarieämbetet Christina Arbinvon som
särskild i förordnadesutredare. Till sekreterare utredningen sam-
tidigt kanslirådetMaria Malmlöf och sakkunniga Keithsom
Wijkander, RolfKulturdepartementet och ämnessakkunnig

Som StellanWesterlund, Finansdepartementet. har docentexpert
från för fastighetsekonomi,Lundström Institutionen KTH deltagit.

Utredningen har fortlöpande haft överläggningar med informellen
referensgrupp med för Riksantikvarieämbetet,representanter
Boverket, Länsbostadsnämnden i Stockholm, Stock-länsstyrelserna,
holms Förmedlingsorganet Stockholm Svenskastadsmuseum, i och

har beståttBostäder AB. Gruppen 1e antikvarien Ulfav
Gyllenhammar, avdelnings direktör Christian Meschke, antikvarie1e
Gunnel verksjurist Thomas Adlercreutz,Valne, Andersexpert
Hederstierna, Råberg,lzantikvarie Marianne avdelnings direktör Ulla
Huzell, fastighetsekonom Kjell Hagström, planerings ingenjör Bengt
Sandgren och länsantikvarierna Erik Nordin, Jan-Gunnar Lindgren
och Marita Jonsson.

I betänkandet har Stellan Lundström utarbetat bilaga 1 om
fastighetsekonomiska effekter kulturstöd vid ombyggnad. bilagaIav
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2 beskriver fyra antikvarier vilken betydelse kulturstödet förhar haft
bevarandefrågoma i deras verksamhet.

Utredningen får härmed överlämna sitt betänkande.

Stockholm i september 1992

Christina Arbinvon

Maria Malmlöf



SOU 1992 107

Innehåll

underhåll bostäderombyggnad ochKulturstöd vid av

9Sammanfattning . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . .
13Uppdraget1 .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . ..

värdefullakulturhistoriskttill2 Hittillsvarande stöd
17bostadsñnansieringenbostadshus inom förramen .. . . . . . .. .

.172.1.Bakgrund . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .
kulturhistorisktombyggnadNuvarande stöd till2.2 av

.20värdefull bostadshus . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . .

.20ombyggnadsstödNormalt2.2.1 . . .. . . . . . .. . . . . .. .

.21bidragsunderlag2.2.2 Förhöjt . .. . . . . . .. . . . .. . . .

.22Tilläggslån2.2.3 . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .

.23Underhåll REF-stöd2.3 och . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . ..

.24värderingkulturhistoriskPrinciper för2.4 . . . . .. . . . . . .

.25storleklåneramar2.5 Stödets . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. .

.25Låneförfarandehandläggning2.6 . . .. . . . . . .. . . . . . .. .

.29mellan länen2.7 Fördelning stödetav . . . . . . . .. . . . . . ..

.31värdefull bebyggelsevård kulturhistoriskt3 Bidrag till av . . . . .
31konstruktionBidragsanslagets3.1 . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .
32och storlek idagBidragsanslagets bakgrund3.2 . . . . . .. . . . .

.32mellan länen.3.3 Fördelning bidragetav . . . . . . .. . . . . . .
33bidragsmedlenDelegering3.4 av . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .

fasta fornlämningar4 Stöd till undersökning av
.35vid bostadsbyggande . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .
35undersökningarTilläggslån för arkeologiska4.1 . .. . . . . . . .

.354.1.] Bakgrund och regler . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .

.364.1.2 Handläggning . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..
37lånens betydelse4.1.3 Bedömning av . . . . . .. . . . . . . . .

fornlämningfastkostnader för undersökning4.2 Bidrag till av
37m.m . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .



6 Innehåll SOU 1992 107

5 Kulturhistoriska överkostnader och 39varsamhet . .. . . . . . . . . .
5.1 Begreppet kulturhistoriska överkostnader 39. . . . . . . . . . .

5.1.1 Antikvariska merkostnader 40. . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.2 Anpassningsåtgärder 42. .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

5.2 Varsam ombyggnad 43.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1 Samhällets krav varsamhet 43. . . . . . . . . . . . . . .
5.2.2 Varsam ombyggnad i praktiken 45. . . . . . . . . . . . . .
5.2.3 Behov stöd för varsamhet 46av . . . . . . . . . . . . . . .

5.3 ombyggnadsreglerNya 47. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..
6 Det för bostadsñnansiering 49systemetnya . . . . . . . . . . . . . . ..

6.1 Bakgrund 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Ombyggnadsstödets utforrnningstödets storlek 49. . . . . . .

6.2.1 Bidragsunderlag 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
6.2.2 Räntebidrag 50. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
6.2.3 Stödberättigade åtgärder 51. . . . . . . . . . . . . . .. . . .

6.3 Skillnader mellan nuvarande och beslutat 51system . . .. . .
6.4 Handläggning det 52bostadsstödetav nya . . . . . . . . . . .. .
6.5 Fortsatt reformering bostadsñnansieringen 53av . . .. . . . .
överväganden7 förslagoch rörande förändrat stöd till
kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse 55m.m. . . . . . . . . .
7.1 Inledning 55. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Huvudprinciper för utformningen stödet tillav

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 58. . . . . . . . . . . .. .
7.3 Utformning stödet 61av . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

7.3.1 Myndighetsansvar för stödet och budgettekniska
frågor 61. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

7.3.2 Antikvariska överkostnader 62. . . . . . . . . . . . . . . .
7.3.3 Differentierat stöd för byggnader med

olika kulturhistoriskt värde 63. . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3.4 Möjlighet till schablonisering stödet 63av .. . . . . . .
7.3.5 Krav villkor för stöd 64. . . . . . . . . . . . . . .. . . .



InnehållSOU 1992 107

.68Handläggning7.4 . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .
68bidragsmedlen till länenDelegering7.4.1 av .. . . . . .. .

.69Kompetensfrågori det7.4.2 systemetnya . . . . .. . . . .

.70Ansökningsförfarande7.4.3 . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .

.707.4.4 Utbetalning . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .
förenkladEffektivitetsvinster7.4.5 genom

.71hantering . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .
förtill vissa insatser inom7.5 Möjlighet ramen

.72bostadsfmansieringen . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .
arkeologiskastöd tillUtformning och handläggning7.6 av

.74bostadsbyggandevidundersökningar . . . . . . . . .. . . . .

.747.6.1 Utformning stödetav . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..

.75villkor för stöd7.6.2 Krav och . .. . . . . . . . . . . . .. . .

.76EG-aspekter.7.7 . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..

.76Regionalpolitiska konsekvenser7.8 . . . . .. . . . . . . . . . . ..

.77ikraftträdande7.9 Tid för .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Bilaga l
.79Fastighetsekonomiska effekter . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .

Stellan Lundström
.79Bakgrund . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
.82Fastighetsägarnas räknasätt att . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .
84stödforrners egenskaperOlika ekonomiska . . .. . . . . . . . . . . .
88beslutsunderlag för bidragKrav .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .

.89Slutsatser . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bilaga 2
Lånesystemets utfall exempel-

.91GöteborgKulturstöd i . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
Jan-Gunnar Lindgren

.95Tilläggslån Gävleborgi . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Erik Nordin

påTilläggslån Visby innerstad ochi
.98den landsbygdengotländska . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

Marita Jonsson
100kulturlånStockholm skulleHur sett ut utan . . . .. . . . . . . .

RåbergMarianne





SOU 1992 107

Sammanfattning

Uppdraget

statligainom detbeslutatsförändringaranledning deMed somav
nödvändigtdetregeringen funnitharbostadsñnansieringssystemet att

bostadsbyggandet. Ikulturstöd inomformen föroch omprövaöverse
kulturstöd tillfortsattframhåller regeringen199264Direktiv att ett

ombyggnadsstödetstatligadet allmännakomplement tillbostäder som
betydelse ochkulturpolitiskcentralframgent kommer attatt vara av

främjarså detutformatbostadsstödetdet viktigt är ettär attatt
rniljövärden.kultur- ochbebyggelsenslångsiktigt tillvaratagande av

formernautredafått i uppdraghar blandUtredningen attannat om
effektivitet kanstödetförenklas,stödet kanför och hanteringen omav

Riksantikvarieämbetetsgår samordna medstödetökas och attom
värdefull be-kulturhistorisktvårdbidragsgivning tillordinarie av

denförutsättskulturstödetbyggelse. Omfattningen motsvara ramav
bidrags-förhöjttillstyrkanfinns förför närvarande avsatt avsom

ingåruppdragettilläggslån, 170 mkr. Iunderlag och dvs. även att se
tilläggslån undersökningtillutgår i formdet stödöver avavsom

bostadsbyggande.fasta fornlämningar vid

Bakgrund

redovisat detövervägandenUtredningen grund för sinahar nu-som
bebyggelsevärdefullkulturhistorisktför stöd tillvarande systemet

bostadsñnansie-gäller delsarkeologiska undersökningar. Detoch
bakgrund-byggnadsvård 2-4. Tillför kap.ringen och dels bidragen

bostadsfinan-också genomgång föreslagnahör den nyaen en av
värdefullakulturhistorisktsieringen konsekvenser för deoch dess

husen kap. 6.
genomgång vad kan betraktasEn särskild har gjorts somsomav

och de kravkulturhistoriskt betingade överkostnader var-av
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samhet och särskild vid upprustnings- och ombyggnads-omsorg
arbeten kan ställas kap. 5.som upp

De och förslagöverväganden utredningen för fram baseras bland
på den analys fastighetsekonomiska påde aspekternaannat av

kulturstöd vid underhållombyggnader och bil.ipresenteratssom

Utredningens förslagslutsatser och

Huvudprinciper stöd till kulturhistoriskt värdefullför
bostadsbebyggelse

Utredningen föreslår det befintliga räntebidrags- ochatt
tilläggslånestödet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse omvandlas
till engångsbidrag. Stödet bör första utgåi hand i samband med
ombyggnader i övrigt delfinansieras det allmännasom genom
bostadsstödet, det bör inte förbehållet denna typmen vara av
ombyggnader.

Stödet får benämningen Kulturstöd Stödettill bostadshus. bör
i fortsättningen förbehållet bostadshus, stödäven bör ävenvara men

kunna utgå till komplementbebyggelse i vid mening, dvs tilläven ett
bevarande helhetsmiljöer med kompletteringslokaler olika slag,av av
såväl till parkytor, staket och dylikt.som

I enlighet utgårmed direktiven utredningen från stödets omfatt-att
ning uppgåskall till 170 mkr. Anslagskonstruktionen bör oförändrat

rambegränsat förslagsanslag. Det bör hanteras i enlig-utgöras ettav
het med det befintliga bidragssystemet för vård kulturhistorisktav
värdefull bebyggelse.

Myndighetsansvaret för anslaget föreslås frånöverfört Boverket
till Riksantikvarieämbetet.

Visst kompletterande inomstöd förramen
bostadsfinansieringen

Utredningen har funnit viss begränsad koppling mellan detatt en
generella bostadsstödet och kulturstödet skulle kunna vinster istorage
administration och effektivitet till begränsad kostnad. För deen
kulturhistoriskt värdefulla bostadshusen skulle förhöjning deten av
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nivåombyggnad, tillförordinarie bidragsunderlaget samma somupp
kulturmiljövårdenavlastaschablonen för nybyggnad,gäller för

täcka preci-småärenden. Förhöjningenmånga arbetskrävande avses
åtgärder, dvs.till stödberättigadeanpassningskostnader knutnaserade

ingåråtgärder i bidragsunderlagetsom .

olikaDifferentierat till byggnader medstöd
kulturhistoriskt värde

Riksantikvarieämbetetbyggnadsvårdsbidragenlighet med detI som
och byggnader ibyggnadsrninnesvärd bebyggelsehanterar idag kan

90 de kultur-riksintresseområden få med till %bidrag avupp
kulturhistoriskthistoriska merkostnaderna. Byggnader störreav

de kultur-få med till 50 %värde i allmänhet kan bidrag upp av
föreslås gälla för dethistoriska överkostnaderna. Samma regel nya

bidraget.

förKrav och villkor stöd.

förordningenbestämmelser villkor för stöd gäller enligtDe och som
föreslåsbyggnadsvårdsbidraget gälla för detför det beñntiga även

vård underhåll bakgrundbidraget för och bostadshus. Mot avnya av
fråga frågadet oftast skärps kraven ide belopp ärstora omsom om

byggnadsminnesförklaringar skall genomföras. Förordnandeatt om
fall.enligt 3 kap 6 § KML användas i vissaanmälningsplikt bör

Handläggning

från Riksantikvarieämbetetdelegering kulturstöd tillEn beslut omav
från budgetåret 199394.länsstyrelserna bör genomföras och med

få förVarje länstyrelse bör med visst minimibeloppetten egen ram
tre-års period i taget.en

går mångaEn kulturstöd vid ombyggnad idagansökan genomom
förslag reduktion ellerinstanser. Utredningens innebär med treen

påtagligfyra instanser vilket i sig medför förenkling.en
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Utredningen föreslår länsbostadsnämnderna framdelesävenatt
bistår länsstyrelernas kulturmiljöenheter med rimlighets-göraatt
bedömningar kostnader vid ombyggnad och Hand-upprustning.av
läggningen kommer bli länsstyrelseangelägenhet denatt en ren om
inordning länsbostadsnämnderna i länsstyrelsen för när-av som
varande utreds kommer stånd.till

Utredningen förutsätter del de finns iatt en av resurser som
för administrera tilläggslånende nuvarande ochsystemet att

förhöjningarna omfördelas till det kulturstödssystemet. finnsIdagnya
övergripande fastighetsekonomisk kompetens knuten till Boverket. I
det måste motsvarande Riksantikvarieämbetetsättsystemetnya
tillföras rådgivning,kompetens för uppföljning, utvärdering m.m.

Utformning och hantering stöd till arkeologiskaav
undersökningar vid bostadsbyggande

Även tilläggslånen för föreslåsundersökning fast fornlämning fri-av
kopplas från bostadsfmansieringssystemet och omvandlas till bidrag.
Riksantikvarieämbetet blir myndighetsansvarig för stödet. Nuvarande
regler för stödet behålls utgåi huvudsak, bidrag bör inte kunnamen

särskilda antikvariska värden skadas företaget.när av

Behov vidare utredningarav

Under arbetet med huvudfrågorutredningens några följdfrågorhar
aktualiserats antingen någotligger utanför elleruppdraget intesom
har behandlats vidare i utredningen. Det gäller

förhållandet mellan kulturbidragen och KMLs regler ersättningom-
i samband med byggnadsminnesförklaringar 7.3.5avsnitt
kompetenskrav i samband med ombyggnad avsnitt 7.3.5, samt-
bedömningar de kulturpolitiska konsekvenserna förslagenav av om-
fortsatt reformering bostadspolitiken avsnitt 6.5av
Utredningen har slutligen pekat behovet utfalletatt att ett ettav

kulturstöd utvärderas efter 1995 avsnitt 7.1.nytt
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Uppdraget1

tillstödlämnar ränte-bostäderoch ombyggnadVid statenavny-
med högreombyggnad husVidi räntebidrag.kostnaderna form avav

förhöjtformkompletterande stöd ifinnskulturhistoriskt värde ett av
tilläggslån.bidragsunderlag och

pålämnatsbostadsñnansieringen har stödetden hittillsvarandeI
denförinomfastighetsägarenharföljande För det förstasätt. ramen

få räntebidragmöjlighet ävenhaftnormala bostadsñnansieringen att
fårDetkulturhänsyn.åtgärderför betingas antas att enavsom

finansieratsåtgärderna harbetingadede kulturelltmycket delstor av
på detta sätt.

intekulturhänsynåtgärderna förandra har gälltFör det att om
medräntebidrag kunnat lämnasharbidragsunderlagetinom ettrymts

låne-förhöjtbidragsunderlag tidigarebelopp, s.k. förhöjthögre
underlag.

inomheller haråtgärderna intedärSlutligen har gällt ettrymtsatt
åtgärden kunnat kommatilläggslån förförhöjt bidragsunderlag har

kombinerasstödformeralltså fleraifråga. byggerKulturstödet att
tilläggslån. deGenomochförhöjningräntebidrag, med eller attutan-

viktigabort harförändras ellerunderliggande stödformerna tasnu
nödvändigtblivitdärmedDet hardelar redan ändrats. attsystemetav

bostadsbyggandet.kulturstöd inomformerna föröverse
föremålnärvarandeförbostadsfinansieringenStatens stöd till är

På grundval delångsiktig förändring.för ochgenomgripande aven
AvregleradSOU 199224betänkandetförslag ipresenteratssom
stödsystemreformeratriksdagen beslutatbostadsmarknad har ettom

19919215O bil. I5år 1992påbörjas efter prop.projektför s.som
343.42-55, BoU 23, rskr.

ombyggnadräntebidragen till ochinnebärBeslutet att avny-
förenklas ochavvecklas, bidragssystemetbostadshus successivt attatt

schabloner. Enhelt efterräntebidrag bestämsunderlaget för av
utgålångt möjligt skallsåutgångspunkterna räntebidragenär att som

detdämpamed avsiktden faktiska kostnaden,oberoende attav
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Någonallmänna kostnadsläget. förhöjningmöjlighet till bidrags-av
underlaget för antikvariska merkostnader finns inte. Tilläggslån till
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse förutsätts däremot finnas kvar.

Behovet stöd vid upprustning det äldre bostadsbeståndetextraav av
för få kultursynpunkt godtagbart resultat uppmärksammadesatt ett ur

Saneringsutredningen under det arbetade fram detattav man
bostadsfinansieringssystem hittills I delbetänkandetanvänts.som
Sanering SOU 197327III analyserades behovssituationen och ett
förslag lades fram till det stödsystem med förhöjt bidragsunderlag

tilläggslånoch har tillämpats 19741sedan dess. Prop. bil. 14som
IVII, CU 13, rskr. 86. Den betydelse detta stöd har haft förstora
möjligheten bevara de äldre stadskärnorna allmänt omvittnat.äratt
Stödet har haft behållaavgörande betydelse för möjligheten ochatten

det äldre bostadsbeståndet, sannolikt skulle harusta upp som annars
mångaförvanskats falleller i rivits.

I direktiven föreliggande framhållertill utredning regeringen att,
bostadsfmansieringens förändring, fortsatt kulturstöd föroavsett ett

bostäder komplement till statliga grundläggandedet ombygg-som
nadsstödet kommer betydelse.central kulturpolitisk Vidareatt vara av
anförs det kulturpolitisk synpunkt viktigt bostadsstödetär äratt attur
utformat så långsiktigt tillvaratagandedet främjar bebyggel-att ett av

kultur- underhålloch miljövärden och fortlöpande stimu-att ettsens
leras. Man förmodar det föreslagna ombyggnadsstödetgenerellaatt
kommer innebära får svårarefastighetsägarna motiveraatt att att
kulturhistoriska hänsyn medförvid ombyggnad dessa ytterligareom
kostnader, vid val arbetsmetoder utförande ocheller attex. av av

kulturminnesvårdandedetta skäl betydelsen det särskilda stödetav
kommer öka.att

Enligt direktiven bör utgångspunkten för reformerat kulturstödett
formerna för hanteringen förenklas.stödet skall Trotsatt attvara av

kulturstödet i förhållande till det totala ombyggnadsstödet omfattar
begränsade belopp, kännetecknas det mycket detaljerad pröv-av en
ning och omfattande administrativ hantering. Stödets effektivitetav en
bör möjligt ökas kulturrniljöhänseende. Möjligheten attom ur sam-
ordna det hittillsvarande kulturstödet i bostadsñnansieringen med
Riksantikvarieämbetets ordinarie bidragsgivning till vård kultur-av
historiskt värdefull bebyggelse bör prövas.
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till sin omfattningförsta handRamen för kulturstödet förutsätts i
finns för tillstyrkanför närvarandeden avsattmotsvara som somram

Motiventilläggslån, dvs 170 mkr.förhöjda bidragsunderlag ochav
koppling till detslopa, kulturstödetsför bibehålla, alternativtatt

ibostäder bör belysasstödet ombyggnadergrundläggande till nogaav
utredningen.

utformas med hänsyningår förslagen börI uppdraget slutligen att
arkeologiskakostnadsansvaret förtill de principer reglerartagen som

1988950 kulturminnenundersökningar enligt lagen m.m.om
KML.
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tillstödHittillsvarande2

bebyggelsevärdefullkulturhistoriskt

bostadsfinansieringenförinom ramen

2.1 Bakgrund

kulturhisto-och bevarandevårdstöd tillFrågan direkt statligt avom
gången1947 för förstabostadsbebyggelseriskt värdefull togs upp av

iåterkom sedan194726. DenSOUutredningenden bostadssociala
utred-leddenågondera falleniSaneringsfrågan 195431. InteSOU

tillmöjlighet1963 infördesnågot Förstförslag.ningarna fram till en
förbostadsñnansieringenslåneunderlaget inomförhöjning attramav

bostadshus. Denkulturhistoriskt märkligarestaureringunderlätta av
Till denbyggnadsminnen.l960-årsdå lagföljdtillkom omavsom en

hanteringadministrativomfattandemycketstödformen knöts ennya
relativtså mångabesluten inte blevmedförde storttrots ettattsom

ansökningar.antal
III197327 SaneringSOUbetänkandeSaneringsutredningensI
förlåneunderlagetfå förhöjningmöjlighetenföreslogs attatt aven

skulle vidgasbostadshusvärdefullakulturhistorisktombyggnad av
föreslogUtredningentidigare.utgå beloppoch kunna med änstörre

Tilläggslånettilläggslån, införas.skulleockså låneform,att en ny
detvärdefull bebyggelsesådan kulturhistoriskt ärskulle till ensom

amorterings-ochoch skulleriksangelägenhet bevara ränte-att vara
1974-behandlades iförslagSaneringsutredningensfritt under tid.viss

8614 1VII, CU 13 rskr.19741 bilårs budgetproposition Prop.
1974.kraft den 1 juliträda ioch de reglerna kundenya

mål.ochKulturpolitiska utgångspunkter

bevarandetför stödjaflera motivSaneringsutredningenI attangavs
ekono-fastigheternabostadshus,miljöer och enskilda även uromav

framhöllsmotivSom främstainte kan lönsamma.misk synpunkt anses
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den historiska kontinuiteten det rimligtär attattomsorgen om -
spåren förflutna form miljöer fårdet i byggnader och fram-av av

överskådlig,träda och för alla fattbar bild, samhälletattge en av
gång och mycket Speciellt framhöllsgammalt. stadskärnor-är nytten

betydelse, eftersom den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse-nas
miljön återfinnsoftast där.

De kulturpolitiska motiven för därefterbevarande har utvecklats
successivt. årsI proposition till 1974 riksdag den statliga kultur-om
politiken 197428, 1974248 fastslåsprop. KrU 15 rskr. avseende
bevarandemålet 295s. kulturpolitiken skall äldreatt attgarantera
tiders kultur till och levandegörs. Vidare bevarandettas attvara av
den måstehistoriska kontinuiteten i den fysiska kulturmiljön tillmätas
grundläggande betydelse för den enskildes känsla trygghet ochav
förankring i tillvaron, insatserna gäller hela samhälletssamt att
historia inte högreståndskulturen.och bara den s.k.

I byggnadsvårdsutredningen, Kulturhistorisk bebyggelse värd att-
vårda SOU 197919, vårdbehoven.preciseras Ett utredningensav
resultat infördes i bostadsfinansierings-varsamhetsvillkoratt ettvar
förordningen 1982 8 § BFF.

Inför riksdagens beslut kulturminneslagom en ny prop.
1987882104, 21 återigenKrU rskr. 390 fästes uppmärksamheten

frågorna kontinuitet och lokal kulturell identitet.mot om
Föredragande statsråd framhöll bland det viktigtärannat att att
bibehålla och utveckla rik vardagsmiljö, resultaten varjeatten av
generations återspeglasarbete och byggande bör i den miljönyttre
och det väsentligt bevara särpräglade traditioner i byggandetäratt att
och påminnelsersynliga historia, dess näringar ochortensom
kulturella arv.

Erfarenheter utfalloch

Kulturstödet inom bostadsfinansieringens har haft avgöranderam en
betydelse för möjligheten bevara och äldre byggnaderatt rusta upp
och miljöer och flestai de fall det med ambitionsnivågöraatt en som
återupprättat huset och dess Stödetarkitektur. har givit möjligheter
till meningsfullt och i framgångsrikt arbete bevaraett stort sett att
kulturmiljöer integrerade i samhället.
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nyckelbyggnader kunnatexempelvistilläggslånens hjälp harMed
ochstadsdelar ökathelaförintressetfrån rivning, varigenomräddats

också kunnatStödet harockså tagits tillvara.andra huslett till att
ellervindsinredningarolämpligahindraanvändas för att ex.

kvalitet.bevarandetsbetydelse förhaftvilketrivning uthus, storav
har skapatdetvarithari stödsystemetviktig delEn att
ochstödfall olikaförhandlingar. Allaför ärförutsättningar genom

efter detvaldlösningen,speciellafinna denförhandlingar kan man
förutsättningar.byggherrensochenskilda husets, ortens

inneburitskyddsföreskrifter harpåTilläggslånens krav att
ochutfördablivitutredningar harkulturhistoriska attnödvändiga en

såvälblivit möjlig,sakkunskapantikvariskmedverkankontinuerlig av
för-vilketunder byggprocessen, ärprojekteringsskedetunder ensom

i bevarandet.hög kvalitetutsättning för en
ochStockholmgått storstädernatillstödet harhälftenMer än av

kultur-äldre,dettill dettaFörklaringenGöteborg. är stora,att
åter-många rivningar,bostadsbeståndet,värdefullahistoriskt trots

periodenUnderstadskärnor.och Göteborgsjust Stockholmsfinns i
Stockholmsombyggnadupprustning och1975-85 genomfördes av

Söders höjder iochGamla StanMalmarna, iäldre bostadshus
försvannlägenheteräldre, omoderna,allarasande takt. I stort setten

kommunaltsärskiltfinns i Stockholmunder denna tid. Dessutom ett
planmässigbedrivitAB Stadsholmen,kulturhusbolag, upp-ensom

1985 inleddesmånga kulturhus.rustning kommunens egnaav
harprojektHaga-området Göteborg,iupprustningen ett somav

Riksantik-ochGöteborgs kommunsamarbete mellangenomförts i
haroch i ställetfärdigt,Hagaprojektet i principvarieämbetet. är nu

DetVasastaden.upprustninginriktats ärintresset i Göteborg enav
ocksåvärde,kulturhistoriskthögtstadsdel utomordentligt menav
Stan ioch i GamlaBåde Vasastadenproblem. imed mycket stora

sambandkostnader isvårigheter ochhaftStockholm har storaman
med marksättningar.

och speci-Visby har sinai Stockholmmedeltida stadskärnornaDe
otidsenligai grunder,skador och sättningarmedella problem, stora

mycketoftastmedeltidshusenAttplanlösningar ärrestaureram.m.
iboendein moderntgällereftersom detkostsamt ettatt passa

kulturvärdenmed utomordentligtflerhundraåriga byggnader stora
kulturstödet komoch interiörer. Innanbåde det gäller exteriörernär
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hus i de medeltida stadskärnorna. fannsDet inga ekonomiskarevs
möjligheter klara upprustningen.att

Trots vad har det statliga stödet inte varit till-sagtssom ovan
räckligt för klara kostnadsbilden för vissa byggnader med mycketatt

upprustningsbehov. förhållandeDetta har gällt del detstora storen av
fastighetsbestånd kulturhusbolaget AB Stadsholmen förvaltar.som
Huvuddelen bolagets fastighetsinnehav finns Söder Stockholmiav
och består blandning flerfamiljshus småmalmen ochav en av
käkar i bergssluttningarna. Kommunen har i flestade fall varit

gå in med lika kommunalt tilläggslån dettvungen att ett stort som
statliga för bevarande möjligt.göraatt ett

I bilaga 2 beskriver fyra antikvarier vad kulturstödet har betytt för
bevarandefrågorna i deras verksamhet.

2.2 Hittillsvarande tillstöd ombyggnad av
kulturhistoriskt värdefulla bostadshus

Staten medverkar till bostadsfinansieringen lämna ränte-attgenom
bidrag tidigare lån. utgår bådeRäntebidraget till nybyggnadäven-
och ombyggnad. Vid ombyggnad bostadshus med kulturhistorisktav
värde kan kompletterande stöd i form förhöjt bidragsunderlagett av
och tilläggslån utgå. Riksdagen årligenfastställer en gemensam ram
för tillstyrkan förhöjt bidragsunderlag tilläggslån,och förav som

uppgårnärvarande till 170 mkr.

2.2.1 Normalt ombyggnadsstöd

Bidragsunderlaget för ombyggnad räknas fram länsbostads-en av
nämnden. Underlaget skäliga faktiska kostnader förutgörs av om-
byggnaden. Bidragsunderlaget får dock inte överstiga sig detvare
schablonmässigt beräknade bidragsunderlaget för motsvarande ny-
byggnad, eller det beräknade värdet huset i ombyggt skick.av

Med ombyggnad i detta sammanhang alla åtgärder i eller iavses
anslutning till hus nyinvesteringar sådantoch under-utgör ävensom
håll beräknaskan ha varaktighet minst år30 och inte utgörsom en av
förtida underhåll.
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Åtgärder för-exempelvisnyinvesteringar ärbetraktas somsom
ljud-förbättringlägenhet,i tillframkomlighet ellerbättring avenav

ventila-installationWC,ochduschinstallation bad,isolering, avav
grundförstärkningsåtgärder.ellereller hisstionsanläggning

varaktighet30-årigunderhållsåtgärder med ärpå ut-Exempel
omfattandeelinstallationer,ellerbyte uttjänta VA-stammar upp-av

inred-utbytefasadbeklädnad ellertakbeläggning ochrustning avav
kokvrå.i ellerning kök

betingaskostnaderkan ävenbidragsunderlagetInom avsom
förutsätt-räntebidragsförordningeningå. ärEnligtkulturhänsyn

anti-utgå dekunnaskallbidragsunderlagförhöjtningen för attatt
bidragsunder-ordinariedetinommerkostnaderna intekvariska ryms

fåttåtgärderna harbetingadede kulturhänsynlaget. En delstor avav
2.5.vidare avsnittstöd på det sesättet,

januariden 1avseendenväsentligaibegränsadesOmbyggnadsstödet
med-åtgärdertidigare bl.a.hänfördesombyggnad1992. Till som

funktionellaellertekniskahusetsförbättringförde väsentlig aven
i dettaberörreglernaändradeboendemiljön. Dekvalitet eller av

medbostadshustillstödetnämnvärd utsträckningnågonskede inte i
den linträffar förstförändringenkulturhistoriskt värde. Den stora

1993.januari

bidragsunderlagFörhöjt2.2.2

pånormaltblir dyrareombyggnadpåvisa änOm kan att enman
antikvariskavärde, s.k.kulturhistoriskahänsyn till husetsgrund av

avkastningsvärdet,tillhöjasbidragsunderlagetmerkostnader, kan upp
Avkastningsvärdetlängre. ärintes.k. förhöjt bidragsunderlag, men

formiskick kan förräntaombyggtfastigheten ivad den aktuella av
hyror.

produktionskostnadendel ärhurSökanden redovisar somstor av
skallRedovisningenhänsynstaganden.antikvariskaföljd varaen av

definitionmyndighet. Församråd antikvariskmedupprättad i av
fåförförutsättningEnavsnitt 5.1.antikvariska merkostnader, attse
devaritkonstateratsförhöjt bidragsunderlag har, attovan,som

vanligadetinommerkostnaderna interedovisade antikvariska ryms
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bidragsunderlaget. Från den l jauari 1993 finns möjligheten till
förhöjning bidragsunderlaget inte kvar.av

Tilläggslån2.2.3

Till ombyggnad hus förklarats, eller kan förklaras, för bygg-av som
tilläggslånnadsminne, kan förutom förhöjt bidragsunderlag även

utgå. Tilläggslån ocksåkan utgå förstärka kultur-till grunden iatt
historiskt värdefulla bostadshus ingår fråneller i bostadshus isom en
kulturhistorisk synpunkt värdefull bebyggelsemiljö. speciella fallI
kan tilläggslån också utgå till undersökning fast fornlämningav
se kap. 4.

En förutsättning få tilläggslånför projektet utförs medäratt att
räntebidrag. Normalt fungerar så förhöjning bidrags-det att en av
underlaget först utgår utgårtill avkastningsvärdet och därefterupp
tilläggslån för den del kostnaderna intehuset kan bära, ellerav som
förränta, via hyresintäkter. Gränsen för hur mycket stöd kansom
utgå tilläggslånet förhöjdaoch det bidragsunderlaget till-är att

högst får uppgå till 185 schablonen förprocent mot-sammans av en
svarande nybyggnad.

Tilläggslånet amorteringsfritt första åren.och de femränte-är
Därefter skall det till den del kostnaden kan beräk-omprövas av som

lånettäckas avkastningsvärdet. I vissa fall kan avskrivas.nas av

Tillstyrkan villkoroch

En för tilläggslånförhöjt bidragsunderlag och dispo-gemensam ram
Riksantikvarieämbetet. mån till,inte räckerl denneras av ramen

måste ärendena prioriteras. förhöjt bidragsunderlagInnan beslut om
kan lämnas skall länsantikvarien skriftligen till länsbostadsnämnden
intyga medel ställts till förfogande..att

I beslut förhöjt bidragsunderlag tilläggslåneller föreskrivs attom
länsantikvariens anvisningar för ombyggnadsarbetet skall följas.
Innan fårstödet betalas skall särskild antikvarisk besiktning haut ut-
förts länsantikvariens försorg. Utöver detta skall för tilläggs-genom
lånen skyddsföreskrifter utformas i analogi medupprättas som
kulturminneslagens skyddsföreskrifter vid byggnadsminnesförklaring.
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särskiltbyggnadenvad iskyddsföreskrifterna preciseras ärI som
skallombyggnadsarbetenaför huranvisningarskyddsvärt och ut-ges

föras.

Underhåll REF-stöd2.3 och

regelbundetvårdrutinmässigaUnderhåll förutsebara,denär som
förslagBoverketsförfalla. Enligtskallbyggnad intekrävs för att en
bygg-vidtas förunderhåll åtgärdertill definition attär ensomny

stånd och desshålls ianordningardessnads egenskaper bevaras, yttre
13 §3 kap.enligt PBLharVarje fastighetsägarehålls i vårdat skick.

vårdathålla dem ibyggnader ochunderhållaskyldighet sina yttreatt
skick.

underhållsarbetensådanautgått tillRäntebidrag har tidigare som
samtidigts.k.ombyggnad,samband medbehövt utföras i direkt ut-

fastighetsägarefått konsekvenstillfört underhåll. Ibland har detta att
sedanombyggnad förunderhållet införmedvetet har eftersatt att

syftenastöd.statligt Ettåtnjutandekunna komma i störreett avav
pågårbostadssubventionerna ärmed den reformering attsom nuav

bostadsfinansierings-från ordinarieunderhåll detföra bort allt
Ännu underhållsådanttillutgår dock stöd1992under somsystemet.

förtidaår och inte30beräknas varaktighet minstkan utgörha aven
ochtakbeläggningupprustningunderhåll, omfattandeexempelvis av

fasadbeklädnad.
förordningenenligt1983 RBF-stödetinfördes det s.k. -

Detförbättring bostadshus.1983974 vidstatligt räntestöd avom
lägenheter.alltså inte enskildaunderhållet,detavser gemensamma

dock inteRäntesubventionenStödet utgår räntebidrag.i form ärav
RBF-stödombyggnadsstödet.fördelaktig förlika gällerdensom som
utnyttjasflerfamiljshus,tillutgå till kategorierkan alla ägare menav

Ägare till kon-bostadsrättsföreningar.ochfrämst allmännyttanav
möjligheteni stället oftasthyreshus utnyttjarventionellt beskattade att

underhålls- reparations-ochfrån intäkten fördirektavdraggöra
åtgärder.

skallbidragsunderlagpå grundvalberäknasRBF-stödet ett somav
åt-åtgärderna. Stödberättigadegodkända kostnaden fördenmotsvara

utsträckning be-och iförteckningfinns igärder är storupptagna en
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räknade efter schablonbelopp. åtgärderExempel stödberättigade är
målning fasad, fönster, räcken, smide, entrépartier,av repara-
tionbyte balkonger, renovering och reparation fönster, kom-av av
plettering med isolerruta, reparation målning plåt-papptak,ny av av
tak, m.m. m.m.

För kulturhistoriskt fårvärdefulla byggnader högre kostnad änen
schablonbeloppen godtas det finns särskilda sådanaskäl. I fall fårom
räntestöd lämnas för åtgärderandra de finns iäven än upptagnasom
förteckningen. förutsättningEn arbetet utförs under antikvariskär att
kontroll. Stödformen inte rambegränsad. det finnsAtt möjlighetär att
få antikvariskt stöd inom för REF-stödet såinte känt. För-ärramen
hoppningsvis kommer det utnyttjas i framtiden för direktaatt mer
underhållsinsatser ombyggnadsstödet försvinner.när

2.4 Principer för kulturhistorisk värdering
Den primära förutsättningen för tilläggslån eller förhöjt bidrags-att
underlag skall beviljas byggnaden eller bebyggelsemiljön harär att ett
kulturhistoriskt värde. En byggnad kan kulturhistoriskt värdefullvara

flera olika anledningar. En grundläggande bygg-princip är attav
någotnaden har sin tid,berätta dvs förmedlar kunskapatt om om

äldre tiders förhållanden beträffande exempelvis näringsliv, sam-
hällsmiljö, byggnads- och bostadsskick, arbetsförhållanden, sociala
villkor och estetiska ideal. Värdet kan sammanhänga bygg-med att
naden antingen sällsynt eller unik, eller typisk för sinär tvärtom
tid. Ursprunglighet faktor förhöjer i vissavärdet, ochär en som
fall också förändringar, åskådliggör utvecklingsprocess. Ensom en
allt vikt läggs vid miljövärdet mellanstörre samspeletnumera -
byggnaden och den omgivande bebyggelsen eller landskapsbilden.
Uppfattningen vad har kulturhistoriskt värde ändrasom som
successivt i takt med samhällsförändringarna och omdaningen vårav
bebyggelserniljö och kulturlandskapet.

För kunna utskilja de byggnader bör bevaras och bli före-att som
mål för stödinsatser det angeläget det finns bra invente-är att ett
ringsunderlag. Vid utvärderingen brukar bebyggelsen delas iin fyra
kategorier;
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synnerligenbyggnaderdvsbyggnadsminnesvärda husen, ärde1 som
kulturminnes-ifordringarnauppfyllerdärförmärkliga och som

och312310,bestämmelserna i kapför vilkakapitel, ochlagens 3
tillämpliga.313 §§ PBL är

särskiltbyggnaderdvs ärvärdefulla hus,kulturhistoriskt2 som
eller konst-miljömässigkulturhistorisk,från historisk,värdefulla

sådanbebyggelseområdeingår inärlig synpunkt eller ett avsom
PBL313 §§310, 312 och äri kapBestämmelsernakaraktär.

tillämpliga.
positivellerintressekulturhistoriskt är3 byggnader visst avsomav

iBestämmelsernakulturlandskapsbilden.betydelse för stads- eller
tillämpliga.312 § delviskap PBL är

värde.kulturhistorisktnågot4 byggnader inte tillmätssom
och 2kategori lenlighet med ärklassificerade iByggnader ärsom

kani lbyggnaderbidragsunderlag. Förberättigade till förhöjt grupp
utgå.tilläggslåndessutom

storleklåneramar2.5 Stödets

Riksantikvarie-förårligenRiksdagen faställer gemensam ramen
tilläggslån vidochbidragsunderlagförhöjtämbetets tillstyrkan av

möjlig-Närbostadshus.värdefullakulturhistorisktombyggnad av
utgick1960-taletinfördes i börjanlåneunderlagheten till förhöjt av

SaneringsutredningenEfter deti stöd.mindre 200.000 kronorän att
30tillsammansfastfram betänkande beslutadeslagt sitt att ram omen

tilläggslån från medochochlåneunderlagmkr skulle gälla för förhöjt
budgetåretåren och liggerår 1975. har successivt höjtsRamen genom

arkeologiskaföranvändas199293 10 mkr kan170 mkr, varav
undersökningar.

redo-förhållande tillivarit myckethar generelltAnslaget snävsett
årvarje underRiksantikvarieämbetet harvisade och godkända behov.
och betttill länsantikvariernaåren enkätde tio skickat utsenaste en

budgetår. Det harkommandebehov införuppgifter skattadeom om
hälften dettäcktdå aldrig harvisat sig anslaget änatt avmer

Hårda300 mkr.idag liggeruppskattade minimibehovet översom-
varitdärför alltidsynpunkt harprioriteringar antikvariskur

år allt del,harnödvändiga vid fördelningen. Under störresenare en
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två gått tilläggslån,omkring tredjedelar till vilketanslaget,av
illustrerar svårigheten för andra de angelägna, byggnads-än mest

fåminnesvärda objekten, stöd.att

ordinarieKulturstöd det bidragsunderlagetinom

I det vanliga bidragsunderlaget kan kostnader betingasäven som av
kulturhänsyn ingå förutsättningen för bidragsunderlagförhöjt är att-
de antikvariska merkostnaderna inte inom det ordinarieryms
bidragsunderlaget. Ett allmänt antagande mycket delär att stor aven

åtgärderna fårde kulturhänsyn betingade stöd det sättet.av
få på redovisarAtt fram statistik och siffror korrekt sättettsom

ingått sighur mycket kulturstöd i den vanliga har visatsramensom
någonfåomöjligt opropotionerligt arbetsinsatser. Förstora attutan

stå på till samtliga läns-grund skickade utredningen enkätatt ut en
önskemål delantikvarier med bedömning hur stor avom en av

kulturkostnaderna för det ordinarieklarats inomsom av ramen
Sjutton Huvuddelenbostadsstödet i respektive län. inkom.svar av

påutgjordes uppskattningar hamnade mellansvaren av grova som
från föregående20-80 %. Fyra län har tagit fram precisa beräkningar

budgetår stöd, där detantalet ärenden utlovats senaremenav som
åtgärderna bidragsunderlaget.visat sig inom det vanliga Förrymtsatt

50 %, försiffran 60 %, för VästernorrlandBlekinge län var
samstämmigGävleborg 60 % och för Gotlands län 25 %. En upp-

från tillfrågade till defattning alla det främst är störreär att om-
utgår.byggnadema stöd verkligensom

hjälp läns-Stockholms stad gjorts snabbstudie medFör har en av
år ombyggnadsärenden ibostadsnämnden avseende 1991. Av 490

och 23Stockholm 1991 141 kulturhistoriskt värdefulla husberörde
hadebyggnadsminnesvärda dvs. 35 % de ombyggda husenhus, av

kulturhistorisk fall dekvalifikation för stöd. I tolv utgick kulturstöd
facto, dvs till mindre 10 % de kulturhistoriskt värdefulla husen.än av

fåttAtt antikvariska insatser gjorts i flera hus inte känt,stöd ärsom
många.inte i hurmen

Slutsatsen det bör verifierat avsevärda idagär att attanses summor
går Någratill kulturstöd utanför kulturramen. konkreta belopps-
nivåer kan dock inte preciseras.
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Låneförfarandehandläggning2.6

Låneförfarandet

värdefulltkulturhistorisktombyggnadstöd tillEn ansökan ettavom
in tillvanligenAnsökan lämnasmångagår instanser.hus idag genom

statligadet ordinarieansökansamtidigt medkommunen om
efteroftabygglov,Byggnadsnämndenbostadsñnansieringsstödet. ger

kommunaltantikvarisk expertistillha remitterat ärendet muse-att
länsantikvarien.länsmuseum ellerum,

förbe-rimlighetsbedömning ochFörmedlingsorganet gör en
och iräknarLänsbostadsnämndenbyggnaden.siktning ut om,av
ellerbehövsbidragsunderlagetså fall hur förhöjningmycket, somav

utgå.tilläggslån kanhur stort som
Ärendet, till länsstyrelsensgår vidaretill stöd, sedanmed förslag

därbedömningför yttrande. Enkulturmiljöenhet görs om om-
sådant inteochantikvarisk synpunktgodtagbarbyggnaden är somur

Oftabort.överkostnaderbetraktas kulturhistoriskabör sorterassom
och delänsstyrelsendå sökanden,har diskussioner förevarit mellan

ocheller länsmuseet,kommunala antikvarierna, gemensamma
besiktningar utförts.har

Riksantikvarie-måsteformell tillstyrkan kanInnan görasen
Ärendet gå till-därefterkangodkännande.ämbetet höras och sittge

stödetSlutligen utbetalasför beslut.baka till länsbostadsnämnden av
Bostadsfinansierings AB.StatensBoverket eller SBAB

skallombyggnadenTill kopplas alltid villkortillstyrkan attom
skallantikvariska anvisningarnaföljas antikvarisk expertis, deattav

arbetetslutbesiktningföljas antikvarisk äroch göras näratt en
blivitombyggnadenkontrollerasavslutat. Vid slutbesiktningen att

beslutatpreliminärthänder detutförd Iblandplanerats. att ettsom
antikvariska anvisningarnastöd dras för deeller helt dras attner

genomförd. Betydligtblivitoch ombyggnadeninte följts ovarsamt
efterramavräkningytterligarei stället görasoftare behöver en

fördyringar.oförutseddaombyggnad grundgenomförd av
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Handläggning

BoverketLänsbøstadsnämnderna

På grund kopplingen bostadsñnansieringen myndighets-till liggerav
för kulturstödet på Boverket anslagsfram-Boverket. göransvaret

ställan påoch motiverar förändringar basisav ramen av
Riksantikvarieämbetets underlag. Länsbostadsnämndema föransvarar
all handläggning lånen granskar offerter och kontrakt, räk-av man-

utgåvilket stöd skall och fattar besluten. Administrationenutnar som
för utbetalning helt harräntebidragen ligger Boverket,av som en

Tilläggslånebeslutenväl utbyggd organisation för detta. skickas vidare
till SBAB låneadministrationen.enligt avtal med handharstatensom

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet användshar för hur anslagsramen ochansvar
fördelas. samråderMan med länsstyrelserna hur mycket medel deom
kan tilldelas prioriteringar. Till dettaoch sedan nödvändigagör
kommer statistikarbete fram underlag för anslagsfram-och att ta
ställning.

Regional organisation

På den regionala nivån dagliga kontakterna med sökanden.sköts de
Man utför besiktningar, råd, skaffar fram under-informerar och ger
lag för-och kulturhistorisk värdering och prioritering. Mangör
medlar kontakter med kunniga hantverkare, projektörer och mate-
rialtillverkare. erfoderlig dokumentationVidare ombesörjer attman
och kontroll blir byggnadsarkeologiska undersökningar,utförd, gör

byggnadsminnesför-skyddsföreskrifter genomförochupprättar
klaringar.

Vem sköter arbetsuppgifter från tilldessa varierar län län ochsom
också olikamed ärenden. Det formella ligger läns-ansvaret
styrelserna, inte utför del arbetet.sällan länsmuseerna stormen en av
Om det finns kommunantikvarie eller kommunaltetten museum,
brukar tjänstemännen rådgivning,där handha det löpande arbetet med
besiktningar, dokumentation och inventeringar.
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länenmellanstödet2.7 Fördelning av

bostadsbebyggelse.värdefullkulturhistorisktTabell stöd tillöver

ÅretförMedeltal
1990911990911975åren -

%%Län

15,730,8Stockholms län, AB
0,81,5CUppsala län,
4.13,5Södermanlands län, D

Östergötlands 5,35,1län, E
3,63,0FJönköpings län,
0,60,4GKronobergs län,
1,82,2Kalmar län, H
3,02,2Gotlands län, I
0,90,7Blekinge län, K
1,01,1Kristianstads län, L
3,36,5Malmöhus län, M
0,60,5Hallands Nlän,

39,026,2Göteborgs län, Ooch Bohus
Älvsborgs 2,51,8län, P

2,11,9Skaraborgs län, R
0,60,6SVärmlands län,

Örebro 3,02,2län, T
2,72,6Västmanlands län, U
2,71,8Kopparbergs län, W
2,72,5Gävleborgs län, X
1,40,9Västernorrlands län, Y
0,10,2Jämtlands län, Z
1,30,9ACVästerbottens län,
1,20,9Norrbottens län, BD

1991 statistik hursammanställdeRiksantikvarieämbetet över
underlänentilläggslån fördelats mellanlåneunderlag harförhöjt och

gått tillharojämförligttid funnits. Deden de har största summoma
årenförstaUnder de tioGöteborgs och Bohus län.Stock-holms och
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Årgick halva anslaget enbart till Stockholms 1986län.nästan
förändras bilden radikalt och de gick istället tillstörsta summorna

ÖvrigaGöteborg. fåttlän har tilldelning i medeltal liggeren som
Östergötlandsunder 4 % anslaget, förutom Malmöhus län och län,av

fått 6,5 5,1 % anslaget.som resp av
En skillnad mellan medelstilldelningen i Stockholm och Göteborg

i Göteborg går någratill objekt iär att stora taget,annars pengar
medan flera fårobjekt mindre i Stockholm.pengar
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kulturhistorisktvårdtillBidrag3 av

bebyggelsevärdefull

konstruktionBidragsanslagets3.1

värdefull be-kulturhistorisktunderhållochrestaureringFör av
tillanslagfrån detbidragbeviljaRiksantikvarieämbetetbyggelse kan

utgårAnslagetstatsbudgeten.anvisasbyggnadsvård årligen översom
bebyggel-värdefullkulturhistorisktVårdhuvudrubrikenunder av

tillför bidraganvändasanslagetskallregleringsbrevetse. Enligt
kulturhisto-byggnader mediståndsättningochvård, undersökning av

Ersättningbyggnadsminnen.statligaundantagvärde, medriskt en-av
från anslaget.också betalasfårbyggnadsrninneslagenligt

1981447förordningenipreciseratsbidrag harVillkoren för om
bebyggelse. Denvärdefullkulturhistorisktvårdstatsbidrag till av

sådanatillbidrag kan över-bestämmelsengrundläggande är att ges
till bygg-hänsynstagandesärskiltuppstår till följdkostnader avsom

inteskall däremotBidrag5.1.värde, kapkulturhistoriskanadens se
medsambandräntestöd istatliguppburitutgå fastighetertill om-som

byggnad.
byggnadereller andrabyggnadsminnen,byggnaderTill ärsom

blirderiksintressevärde detsådant kulturhistorisktmed är attettatt
för kultur-område riksintresseinomde liggerbevarade att ett av

överkost-90utgå med högstbidragminnesvården, kan procent av
får bidragbebyggelsevärdefullkulturhistorisktnaderna. övrigFör

överkostnaderna.50med högstnormalt procent avges
bebyggelsen kommerdet kanfår bara attBidrag attantasomges

byggnadsminnes-byggnaderframtiden. För deför ärbevaras som
byggnads-börför byggnadsminne,förklaratsintevärda, men som

genomföras.minnesförklaring
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3.2 Bidragsanslagets bakgrund och storlek idag

Genom beslut års1880 riksdag för första gången i riks-upptogsav
ordinarie vårdanslag för och underhåll kulturhistorisktstaten ett av

värdefull bebyggelse. För Visby vårdruiners underhålloch avsattes
då reservationsanslag 450 kr, till Kungl. Vitterhets-, Historie-ett om
och Antikvitetsakadernien. Anslaget höjdes sedan successivt under
åren, Akademien påpekade ständigt i sina äskande till riksdagenmen

Årmedlen alldeles otillräckliga. 1924 vidgades anslagetatt attvar
gälla andra byggnadsminnesmärken,även samtidigt det höjdessom

kraftigt.
Som följd 1942-års lag skydd för kulturhistoriskt märk-en av om

liga byggnader omformades fr.anslaget budgetåret 194546,o. m.
tillsamman med reservationsanslag för iståndsâttnings-omedelbaraett
åtgärder, till ordinarie anslag för vården andra byggnads-ett av
minnen de akademien handhade för räkning.än Anslaget be-statens
stämdes då till 30 000 kr. En relativt ökning ståndkom tillstor
budgetåret 197475, från då 237 000 kr till 840 000 kr, följdsom en

de förslag framställts saneringsutredningen SOUav som av
197327. Summan avsåg byggnadsvård i hela landet. Byggnadsvårds-
utredningen SOU 197917 föreslog ökning till 40 miljoneren
kronor för komma till med de akuta problemen. Förstarättaatt mest
året efter reformens genomförande anslogs 11,4 miljoner kronor.

Idag anslaget knappt 30 miljoner kronor.utgör Det finns storen
divergens mellan byggnadsvårdsanslagets anspråken.storlek och De

uppgår gångergenomsnittligt till fyra anslaget.senare

3.3 Fördelning bidraget mellan länenav

Karaktäristiskt för byggnadsvårdsanslaget det fördelats påär att
många objekt med relativt små medan några få objekt varitsummor,
mycket kostnadskrävande. Statistiskt får årvarje hälften länensett av
tillgång till mindre 4 % anslaget, något fårän medan län tillav upp
15 % totalanslaget. Fördelningen mellan länen kraftigt årvarierarav
från år, beroende hur objekten prioriteras.
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RAÄkulturniljövårdsanslag, intern-delegeratTabell Ettur
utredning 1991

årunderbyggnadsvårdsbidragenfördelning treLänsvis av

ÅrÅrÅr 199091198990198889fördelat bidrag% av

GYCKBDGKNTWBD0 l-
FKWBDABNUWYABRSXY21,1 -

CNRFGRSZHAC32,1 --
HUXZACHACLU43,1

ABDSLXCl4,1 5-
LTITM65,1 -

PZ6,1 7 --
IME87,1 --

MO98,1 --
ED109,1 --

DO1110,1 ---
E1312,1 -

p11413,1
01514,1 --

bidragsmedlenDelegering3.4 av

byggnadsvårdsansâlagetför hurRiksantikvarieämbetet an-ansvarar
Riksantikvarieämbetetår 1991Regeringenoch fördelas.vänds gav

bi-blandförbeslutsordningen annatuppdrag göra översynatt aven
bebyggelse.värdefullkulturhistorisktvårdfördragsmedlen av

föreslagituppdragetredovisningsinhar iRiksantikvarieämbetet av
frånlänsstyrelsernatillbyggnadsvårdsmedlen delegerasbeslutatt om
demdå fattaskommer199394. Beslutenbudgetåret attoch med av

verksamhetdenmedkontaktdagligochiredan arbetar närasom nu
dubbelarbetemängdEnbesluten.berörsmänniskordeoch som av

sannolikt.kortashandläggningstidernaochförsvinnakommer att
fåkunnautökat ettlänsstyrelsernaFramförallt ett ansvargenomanses

tillMöjligheternaresursanvändningen.totaladenbättre omgrepp
verk-näraliggandeandrakulturmiljövården ochsamverkan mellan
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samheter på lokal och nivå,regional såsom naturvård, turism och
kulturverksamhet, kommer kunna förbättras. Därmed kanannan att

effekten kulturmiljövårdens anslag ökas.av
Riksantikvarieämbetet föreslår riksdagen i fortsättningenävenatt

anvisar bidragsramen till ämbetet, i sin fördelar mellandentursom
länsstyrelserna årliga delegationsbelut. Eftersom anslags-genom
medlen för byggnadsvård inte långträcker skulle möjligheten göraatt
enskilda insatser försvinnastörre medlen fördelades jämnt överutom
länen 1,2 mkrlän. I stället får länsstyrelserna inför budgetårvarje
äska medel hos Riksantikvarieämbetet pågrundat de behov kansom
förutses inför det kommande året.

Personalkønsekvenser

En delegering kommer medföra förändrade arbetsuppgifter föratt
både länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet. Handläggningen för-
enklas, för de enskilda ärendena läggs länsstyrelserna ochansvaret
Riksantikvarieämbetets arbete inriktas planering, uppföljning och
erfarenhetsåterföring mellan länen.

De två kanske viktigaste frågorna från länsstyrelsernas perspektiv
dels hur åstadkommerär rimlig fördelningman en av resurserna

mellan länen, dels i vad mån kulturmiljöenheternas arbetssituation på-
verkas.

Riksantikvarieämbetet låtithar underhandsenkät blandgöra en
länsantikvarierna avseende i vilken utsträckning delegering skulleen
påverka arbetssituationen. De flesta bedömer arbetsmängden kom-att

bli oförändrad eller fördelarna kunnaatt större,mer att attmen av
fatta beslut detta.uppvägeregna

Bara beträffande ekonomiadministrationen förväntas länsstyrel-
belastas med helt uppgifter avseende förvaltning anslags-serna nya av

medel och utbetalning bidrag. Antal ärenden länsstyrelseav per
bedöms dock så begränsat befintlig ekonomiadministrationattsom

svårighet kan assimilera dem.utan
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fastaundersökningtillStöd4 av

bostadsbyggandevidfornlämningar

undersökningarTilläggslån arkeologiskaför4.1

reglerBakgrund och4.1.1

mäktigavolymmässigtoftastadsbildningaräldreKulturlager i är
ochlagerföljderkompliceradeochsvårtolkademedfornlämningar

arkeo-tillvara detochundersökaförKostnadernaanläggningar. taatt
mångaförhållande tillihögadärförkällmaterialet kanlogiska vara

intehar i sigomständighetundersökningar. Dennaandra an-typer av
gällerdetexploatering. Närvidstödtill särskiltberättigasetts

under-hävdatbranschorganisationemadockharbostadsbyggandet att
betalasrimligen kanintesådan desökningskostnaderna är art attav

årföljdunderbehandladeRiksdagen etthyresintäkter. avengenom
SOUsärskild utredningfråga. Efterdennaiflertal motioner att en

bil. 10,198687l00,riksdagen prop.beslötförslag198513 lagt sitt
bostads-stödåtgärder försärskilda28019868715, rskr.KrU om

byggande.
amorterings-ochformen1988 och ränte-Stödet infördes avgavs
relativtbegränsadesLånegivningentilläggslån.fria ett om-genom

hålla densyftar tillblandfattande regelsystem, attannat gene-som
oför-betalningsansvar§ företagens14 KMLrella regeln i 2 kap om

arkeologkostnaderomfattalånet endaständrad. skälet skaAv det rena
Stödet be-maskintid.arbetskraft och ärövrigföroch inte kostnader

bostadsbyggande iföranledsundersökningartillgränsat om-avsom
kompletteringsanering iellerbebyggelsesamlad äldreråden med

förtätningsområden.ochstadskärnor
för vissalånemöjlighetenjuli 1991 har även öppnatsSedan den 1
byggbarochlokaliseradtillgången lämpligtområden därprojekt i
bostäderbyggabehovetsamtidigtbegränsad, därmark attär avmen

är stort.L



36 Fasta fornlämningar SOU 1992 107

Villkor för lånegivningen bebyggelsen utförs med stödär att av
statliga räntebidrag och Riksantikvarieämbetet tillstyrker lån medatt
utgångspunkt från det inte finns möjligheter bebyggel-att att anpassa

så fast fornlämning inte berörs. Kostnaden för undersökningenattsen
måste också stor.vara

Anslagets storlek fördelningoch

Under budgetåren 198788 och 199091 utgjordes delramen för
tilläggslån till arkeologiska undersökningar 2,5 mkr. För budgetåret
199192 höjdes den till budgetåret5 mkr. och 199293 till 10 mkr.

Huvuddelen medlen har fördelats till 30-tal objekt rörtettav som
de äldre stadskärnorna i medeltida städer i södra och mellersta

Östergötlands,Sverige. Det till Gotlands, Malmöhus, Hallands,är
Göteborg och Bohus, Skaraborgs och Kopparbergs lånlän som
återkommande har fördelats, till andra län har utgått.stödävenmen

De första åren utnyttjades fullt och för några projekt fickutramen
kostnaden fördelas två budgetår. Under 199192 däremotöver har
den anvisade för arkeologiska undersökningar inte intecknats.ramen
Delvis kan detta förklaras den allmänna lågkonjunkturen med-attav
fört planerade exploateringar har fått skjutas orsakatt men enupp,
kan också krångligadet ansökningsförfarandet. förfråg-Avvara
ningar döma finns lånen.behov De medel inte haratt ett ut-av som
nyttjats har istället kunnat användas till lån för ombyggnad kultur-av
historisk värdefull bebyggelse.

4.1.2 Handläggning

Ett ärende initieras vanligtvis länsantikvarien informeratattgenom en
byggherre förutsättningarna lånet.för Ansökan ställs till läns-om
bostadsnämnden beräknar för lånet,underlaget bland ande-annatsom
len bostadsyta i förhållande till den totala bebyggelsen. Låne-
prövningen måste dock avvakta länsstyrelsens antikvariska bedömning
och beslut företagets tillåtlighet kap.enligt 2 KML. Den arke-om
ologiska kostnaden grundas efter förundersökning beräknatett
belopp. Samråd under hand länsstyrelsenmellan och Riksantikvarie-
ämbetet regel. Efter frånremiss länsbostadsnämndenär tillstyrker
Riksantikvarieämbetet låneramen. Tillstyrkan sker allteftersommot
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detinomkostnadernaarkeologiskaOm dein.ärendena kommer ryms
tilläggslån.någotutgår intebidragsunderlagetordinarie

lånens betydelseBedömning4.1.3 av
ökaförbetydelsestödet attutgångspunktFrån antikvarisk är storav

undersökningarförkostnadernaofta högaför de avacceptansen
opinionenallmännaSåväl denstadsbebyggelse.ikulturlager som

dessabehovetunderstrukittillfällen attolikahar vidriksdagen av
exempeltillDet kanutförda.blirundersökningararkeologiska er-

undersökning-bevarandekravuppslutning ochdeninras somom
kanbolagochbyggareEnskildaframför riksdagshuset rönte.arna

situationekonomiskaansträngdadagensbakgrundemellertid mot av
bortlånemöjlighetenSkulle utanattityd. tasförväntas inta motsatten -

återgångförväntakanstödformnågon enersättas manatt annanav -
Obe-1985.arkeologiutredningenföregickdiskussiontill den som

till-kommerstadskärnornamedeltidade attibyggda rivningstomter
arkeologikostnader.högaskrivas

fastundersökningförkostnaderBidrag till4.2 av
fornlämning m.m.

justerades1989januarikraft likulturminneslagen träddeNär reg-
dåvarande forn-till denförhållandeiför betalningsansvarlerna

kostnads-undantagenmarkexploatörminneslagen. Tidigare var en
enskildamindrekallasårs förarbeten1942iför vad somansvar

begränsningmarginellinnebar dettarealitetenarbetsföretag. I aven
Inskränkningenkostnadsansvar.medfördeintearbetsföretag upp-som

arkeolo-tillfå statliga bidragmöjlighetmedhävdes och attersattes en
arbetsföretagen,enskildamindreför deundersökningskostnadergiska

19881189.förordning
statligt,intesådant företag ärfår tillBidrag bara lämnas som

lämnasBidrag kankommunalt.ellerlandstingskommunalt ettom
tillmed hänsynoch detomfattningbegränsadarbetsföretag är av

kost-avlastasframstår skäligt företagarenomständigheterna attsom
be-arbetsföretagåtgärderna. Somarkeologiskanaderna för de av

nyttjan-förändringar imindreblandomfattninggränsad annatavses
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det byggnad, anläggning eller markområde praktikenIettav en en
utgår bidragen huvudsakligen till mindre utbyggnader gårds-inom

olika slag. Bidrag kan också utgå arbetsföretag för-tomter ettav om
anleds myndighets beslut någoneller tvingandeav en av annan om-
ständighet.

Ansökan bidrag lämnas in till länsstyrelsen vidarebefor-om som
drar den till Riksantikvarieämbetet med yttrande. Bidrag betalaseget

direkt till sökanden sedan kostnaderna för undersökningen slutligenut
har bestämts. Budgetåret 199192 inkom 31 påansökningar fördelade
tio län till sammanlagt belopp 233 000 kr. Riksantikvarie-ett om
ämbetet avslog ansökan och beviljade övriga ansökningar till dessen
fulla belopp sammanlagt 178 988 kr.om

I den decentraliseringsutredning Riksantikvarieämbetetsom ge-
nomfört se avsnitt 3.4 föreslås medlem och beslutanderätten överatt
dem delegeras till länsstyrelserna.ut
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ochöverkostnaderKulturhistoriska5

varsamhet

överkostnaderkulturhistoriska5.1 Begreppet

merkostnaderantikvariskaöverkostnader ellerKulturhistoriska
finansi-ochbevarandefrågaigrundläggande begreppblivithar om

rått allmänharbebyggelse. Detvärdefullkulturhistoriskering av
merkostnadersådanautgåskall tillbidragenighet somatt statensom

låne- ochbådeVidvärdet.kulturhistoriskatill detbetingas hänsynav
merkost-antikvariskabegreppetuppbyggnad harbidragssystemets

bidragsgivning ochförBestämmelsernafått plats.centralnader en
terminologi,iskillnaderutgångspunkter ochsärskilda lån olikahar

densamma.grundsynen ärmen
radredovisadesll6 f105 ochIIIbetänkandet Sanering s.I en

kulturhistoriskt värde-upprustningkostnader vidorsaker till extra av
påbl.a.pekadebostadsändamål. Utredningenfulla byggnader för

omfattandegolvbjälklag,ochgrundmurararbeten för förbättraatt
förstärkning ochvissa fall,grundförstärkningar ikompliceradeoch

vidsärskildochiskadade delarutbyte väggar,stomme omsorgav
specialtill-restaurering ochtakarbeten,utförande fasad- ochav

arbetsplats-svåralistverk,paneler ochverkning fönster,dörrar,av
tilltagna oeko-välnybyggnaderjämförelse medbetingelser, ide

dominans,manuella arbetetsnomiska trapphus, detfört.ex.ytorna,
projekterings-,krävandedeomfattande ochhantverksinsatsernade

kontrollinsatserna.ochundersöknings-
för be-grundligger tillexempelsamlingSaneringsutredningens

medförknippademerkostnaderantikvariskade ärstämmelsen att som
låne-höjningmotiverabyggnader kanäldrerestaurering avenav

underlaget.
påpekat begreppet152 f harByggnadsvårdsutredningen s. att

uteblivenfråninnebörd,olikaöverkostnader kankulturhistoriska ges
exempelvisförpåvisbara kostnadertill klartexploateringsvinst

bestämningkonstateradekonserveringsåtgärder. Man även att aven
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de verkliga överkostnaderna försvåras de antikvariska önske-attav
målen i själva verket ibland minskar kostnaderna. Utredningen
strävade efter begreppet preciserad innebörd och räknadeatt ge en

antal faktorer åtgärderoch kan medföra överkostnader. Iettupp som
propositionen anslöt sig departementschefen till utredningens resone-

och redovisning överkostnadstyper.mang av

5.1.1 Antikvariska merkostnader

Nedan redovisas antikvariskt motiverade krav bevarande mate-av
rial påoch utförande berättigar till stöd formi förhöjtsom av
bidragsunderlag och tilläggslån. De alla väldefinierade ochär nästan
gripbara och medför oftast fördyringar för byggherren jämfört med

utföra motsvarande arbete med enklast möjliga material ochatt meto-
der.
l Arbeten kräver medverkan konservator ellersom av annan

specialist. Som exempel kan anföras konservering stuck- ochav
gipsornamentik eller utvändiga naturstensdetaljer i portalomfatt-
ningar eller restaurering kakelugnar.av

2 Materialäkthet. De kulturhistoriska önskemålen autencitetom
medför ofta krav viss fasad- eller takmaterial skallatt typ av
användas, eller skadade dörrar och fönster eller andra snick-att
erier inte byts helt förstärks och kompletteras.ut utan repareras,

3 Krav på särskild ytbehandling, exempelvis kalkavfärgning med
upprepade, strykningar, målning med oljefärg ellertunna mar-
moreringsarbeten.

Önskemål4 bibehålla byggnadsdelar saknar funk-attom som
tion, exempelvis bakugnar, skulptural utsmyckning.torn,

5 Krav på ursprunglig teknik skall tillämpas detaljutform-ochatt
ningen med befintlig,överensstämma exempelvis understrykning

taktegel läkt eller takplåtar med vissöppen falsning.av typ av
Åtgärder6 för förstärka grunden till kulturhistoriskt värde-att

fulla hus.
7 Utbyte och förstärkning bärande konstruktioner,av som

skadats fukt, insekter dyl.genom o
8 I vissa fall kan det faktum gammal illaoch medfaren bygg-att en

nad överhuvudtaget räddas betraktas antikvarisksom en
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ipå SödersmåstugornapåExempel dettaöverkostnad. utgör
Stan.GamlaistenhusStockholm eller vissa

uppstår vidmerkostnadockså denräknasöverkostnad9 Som som
byggnadshisto-särskildadokumentation, förantikvarisk

projekteringsarbeteförundersökningar och ävenriska
regeliSådana insatser ärinriktning.antikvariskmed
skallrestaureringsarbetenochupprustnings-förnödvändiga att

tillfreds-kulturminnesvårdenförmedgenomföraskunna ett
byggnadsvårds-ochsaneringsutredningenBåderesultat.ställande

samhälle-antikvarisk kontrollLillframutredningen kom att en
Byggnadsvårdsutred-bekosta.börangelägenhetlig statensom

lånebestämmel-in iskrivasskullekontrollenföreslogningen att
också blevvilketutbetalning,lånetsförvillkorettserna som

fallet.
svårtill-trånga ochSvåra i formarbetsplatsbetingelser,10 av

fördyrande.kan bligängliga arbetsplatser
Överstora kanintefinnsmånga äldre husIll ytorytor. som

trapphallar,ochbestå trapphuskanutnyttjas effektivt. De storaav
anti-får ellerinte1600-tals vindar röras stora som avrumsom

får delas.kvariska hänsyn inte
Överkostnader fördyrad bygg-karaktäriseraskan12 somsom

bestårKostnadensvårdeñnierade.relativtadministration är av
ochtidlängrearbetetpå grundallmänna fördyringar tarattav
ocharbetsledningprojektorer,fördärför kostar i lönermer

liksomblirByggplatsomkostnaderna störrebyggnadsarbetare.
tillkommeroch besiktning. Därutöveravgifterna kontrollför

fördyradeoch Dekreditivräntorökade förkostnader moms.
antikvariskbetraktasbrukarbyggadministrativa kostnaderna som

kost-det dennapraktiken brukarmerkostnad, i typ avvaramen
måste strykas förkostnadsposternader bortförst dras attnärsom

expertisenantikvariskaden ärräcker till. Förlåneramarna inte
i dennauppskatta skälighetensvårtmycketdet dessutom typatt av

länsbostadsnämndernas kompetensfår litakostnader. Här man
rimlighetsbedömningar.göraatt
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Andra antikvariska överkostnader

Inom de bidrag Riksantikvarieämbetet utdelar till byggnadsvård
finns ytterligare några stödkriterier ingårinte i bostadsñnansi-som

Övereringssystemet. byggnadsvårdsbidraget kan nämligen stöd till
överkostnader utgå för överloppsbyggnader,även ochparker

miljö.yttre
Överloppsbyggnader byggnader och anläggningarär saknarsom

användning. Som exempel kan ekonomibyggnader inom lant-nämnas
bruket såsom äldre ladugårdar, logar och härbren. Hit ocksåhör
väder- och sågar,vattenkvarnar, smedjor och andra byggnader och
anläggningar står kvar minnen från det gamlasom som agrarsam-
hället. I de äldre bruks- och industrimiljöerna finns hyttor, hammar-

Ävensmedjor och fabriksbyggnader. insatser för bevara maskineratt
Ävenoch tillbehör överkostnad. ståär bostadshus kanannat en oan-

vända, exempelvis i jordbruksbyar med byggnadsskick präg-ett som
las två eller flera bostadshus gård eller i slotts- ochav samma
herrgårdsmiljöerna. I de finns ofta också andra byggnadersenare av

överloppskaraktär flygelpaviljonger, orangerier och lusthus.ren som
Kostnader föranleds bevarandet miljöbild vidsom av av en

sidan själva byggnaderna kan sig åtgärder för bevararöraav attom
gatubeläggning, staket, stenvalvsbroar, dammart.ex. Dessa objektetc.

har någotsällan ekonomiskt värde för oftaägaren utgör ettmen
viktigt inslag i kulturmiljön.

Anpassningsåtgärder5.1.2 vid ombyggnad med statligt stöd

Utöver redovisade merkostnader kommer kostnads-ovan en annan
kan karaktäriseras följdkostnader ingreppgrupp som som av som

egentligen oönskade kulturhistoriskär synpunkt, syftarur men som
till nödvändiga ingrepp skall såmärkas lite möjligt.att Vanligt ärsom
exempelvis eller dörröppningar flyttasväggar med avsiktatt att
åstadkomma bättre rumsdisposition eller badrum och kök utvidgasatt
eller hiss installeras. För förändringarna till den befintligaatt anpassa
byggnaden utförs återställningsarbetet med specialhyvlade golv- och
dörrlister lika de befintliga, anpassade taklister och special-nya
beställda dörrar. I de fall fönstren dåligamycket tillkommerärnya
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detillutseendemässigtnybeställadeförkostnader ur-att anpassa
olika.mycketbehandlas idagkostnadersprungliga. Denna typ av

bedöm-antikvariskadenberoendeibland inte,utgår stöd,Ibland
ingreppen.nödvändighetenningen avav

generelltbörantikvarisk hänsynpå grundAnpassningsåtgärder av
någotöverkostnad,stödberättigadbetraktasinte utan somsomsom en

varsamhets-iutgångspunkttåla medbörnormaltfastighetsägaren
fall finnsI vissa5.1.2.vidare under10 se3 kap.kraven i PBLs

anpassningsåtgärderlåta utföraförmotivklara antikvariskadock att
utgå.då stöd kunnaoch skall

ombyggnad5.2 Varsam

på varsamhetSamhällets krav5.2.1

1970-taletigång i mittenkomombyggnadsverksamhetenNär varav
nybyggnadsverksamhet.utformad föri huvudsakbyggnadsindustrin

ombyggnadutgick vidmaterialtillverkareochProjektörer, byggare
nybyggnads-användenybyggnadssituation ochvanligen ifrån en

hantverksmetoderäldreKunskapenmetoder vid ombyggnad.även om
färger,äldre material,förlorad ochpåhöll tidvid denna att

få ointresse-Enomöjligtvirkesproñler och dylikt nästan att tagvar
bebyggel-byggnader ochtill äldreinställningrad eller negativt o m

och byggare.fastighetsförvaltarebådeserniljöer förekom hos
ochlagarhänvisning tillofta medResultatet blev att normer,man

alltingombyggnader. Manlåneregler hårt fram vidgick utrev
hanteradettaOppositionenbyggde sättinvändigt och attmotnytt.

hurMånga upprördessig. övergamla hus lät inte vänta att se
brötsstuckaturersnickerier,vackra spegeldörrar,kakelugnar, m.m.

ombyggnaddiskussionEni containrar.bort och slängdes om varsam
startade.

först ivarsamhetsbegreppetsammanhang dykerofficiellaI upp
19794. Här1979 Bostadsförnyelseutredningentilldirektiven an-

ombyggnad.vidskall eftersträvasförnyelseprocessförs att en varsam
på befintligakravvarsamhet definierasBegreppet attett resur-som

SOUl98l99 komStadsförnyelsekommitténskall tillvara.tasser
ändringsåtgärder bordevidvarsamhetallmänt kravfram till att ett
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införas i byggnadsstadgan och ombyggnadsnonn bordeatt en ny ut-
arbetas.

I den proposition 198182l50 följde på utredningen deladesom
föredragande statsråd kommitténs uppfattning de värden ochattom
kvaliteter finns i bebyggelsen måste tillvara vid ombygg-som tas
nader, och den grundläggande utgångspunkten vid allatt ombyggnad
borde utnyttja befintliga effektivt.att Med detta avsågsvara resurser

befintliga planlösningar, fast inredning,att byggnadsdetaljer dyl. såo.
långt möjligt borde bevaras och avvägning i varjesom görasen
enskilt fall andra hänsynstaganden tillgänglighet,mot praktiskasom
lösningar, fastighetsekonomi Ett varsamhetsvillkor infördes im.m.
bostadsfinansieringsförordningen 1982 8 § BFF.

För låneprövningen infördes krav på husets brister ochett att
kvaliteter skall redovisas i förbesiktningsprotokoll. Till-ett

med den tekniska beskrivningen och uppmätnings- ochsammans änd-
ringsritningar skall protokollet länsbostadsnämnden tillräckligtge
underlag för åtgärdernapröva medföratt väsentlig förbättring,om

varsamhetskravet beaktas och den redovisade kostnadenom ärom
skälig med hänsyn till arbetets och omfattning. Kommunenart gavs
uppgiften intyga riktigheten i förbesiktningsprotokollet,att och i en-
lighet med detta besikti kommunen normalt fastigheten.gar

Varsainhetstanken återfinns i arbetet med plan- ochsenare en ny
bygglag. I den proposition föregick lagen prop. 1985861som
fastslås bygglagstiftningen utgåbör frånatt den befintligasynsättet att
bebyggelsen och befintliga och kulturvärdennatur- utgör resurser

skall tillvara. Vidare anförs de kravtas skall ställas vidsom att som
ombyggnader i första hand bör utgå från den befintliga byggnadens
egenskaper. Detta förutsätter särskilda ombyggnadsföreskrifteratt
utarbetas och dessa kan till de skiftandeatt förutsättningaranpassas

finns i olika bebyggelseområden.som
Föredragande stadsråd anförde kraväven vid varje ändringatt ett

byggnad bör ändringen projekteras och genomförsav en såattvara
byggnadens särdragatt och dess byggnadstekniska, kulturhistoriska,

konstnärliga och miljömässiga värden beaktas. Alla ändringar skall
alltså pågöras Detta gäller allaett sätt. byggnader ochvarsamt inte
bara sådana ha särskilda kulturhistoriska eller miljömässigasom anses
värden. Alla remissinstanser yttrade sig i detta avseende till-som
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gmndkravskallbyggnadenockså varsamhet utgöra ettstyrkte motatt
genomföras.ändringar skallför hur

Till-där det10 §kapitel, sägs3i PBLsSynsättet konkretiseras
skallbyggnadändringarandraombyggnader ochbyggnader, av en

byggnads-dessochbeaktassärdragså byggnadensutföras varsamt att
konstnärligamiljömässiga ochkulturhistoriska,tekniska, historiska,

tillvara.värden tas
högtsärskiltbyggnader har12 behandlar3 kap. §I ettsomsom

bara skall hanterasintede varsamt,kulturhistoriskt värde stadgas att
får förvanskas.inteutan

under-underhållas ochskallbyggnader3 13 § stadgasI kap. attatt
kultur-blandvärdebyggnadenshållet tillskall annaturanpassa

karaktär.till omgivningenshistorisk synpunkt och

praktikeniombyggnad5.2.2 Varsam

kvali-byggnadensombyggnad krävsgenomföraFör attatt varsamen
därefteridentifieras, ochbrister förstoch attnoggrant manteter

kvaliteterna.förstöraåtgärder avhjälper bristernaväljer attutansom
standardnivå. hiss kanEnsällan valethandlarVarsamhet avom

nyinstalleras ellerkanbadruminstalleras eller ovarsamt, ettvarsamt
Påellerpåfunktionsdugligt sätt,ovarsamtgöras varsamtett osv.mer

några helstreparationenkelmotsvarande kansätt utan somen
vis.uppseendepåstandardförhöjande ovarsamtgöras ettmoment

uppnåoptimeringordombyggnad med andraVarsam attär sortsen -
störningar.ochminimala ingreppmaximal trevnad medochnytta

underlåtaskallinteombyggnad innebär däremotVarsam attatt man
byggnadsdelar skall kunnabrister, uttjäntaundanröja uppenbara utan

funktioner införas.bytas och nya
planeringsarbetetrationaliseraVid möjlighetenombyggnad är att

lägenheternavarierar ochbegränsat. Lägenhetstyperna även ovan-om
detaljutform-ändå mått ochför i princip kan lika, kanvarann vara

inte.tillgå oftastritningar finnsning variera. De stämmerattsom
överraskningarobehagliga och dyrauppmätning kanUtan ordentlig

gång.underdyka arbetetsupp
alltsåbli braslutresultatet skall kunnagrundläggande förDet äratt.

det.huset ochkännai första skede lär mäteratt ett uppman
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Erfarenhetsmässigt har det också visats sig hyresgästernasatt om-
dömen viktiga, eftersom de väl känner till vad bra ochår ärsom
dåligt i det hus de bor

Oftast de för projekteringsarbetet alltförär avsattsresurser som
knappa för projektörerna skall hinna studera alternativaolika lös-att
ningar och konsekvenserna dem tillräcklig omfattning.i Detav
behövs tid för komma fram till de lösningar minimeradatt som ger
ombyggnadskostnad. En väl genomarbetad projektering blir visser-
ligen dyrare fram, detta kan väl kompenserasatt ta attmen av om-
byggnadskostnaderna i andra änden kan minskas.

I de studier gjordes i slutet 1970-talet i Byggforsknings-som av
rådets regi Varsam ombyggnad I och kunde gmnd-attseman- -
inställningen till frångammalt hus projektörers byggares sidaochett

helt avgörande betydelse för slutresultatet, vilka förut-oavsettvar av
sättningar huset hade från ålder,början beträffande exempelvis
standard, nedslitenhet, planlösning, kategori fastighetsägare,av pro-
jektörens formella utbildning, Någotbyggföretagets storlek m.m. som
dock klart påverkade varsamhetsgraden hyresgästerna hadevar om
inflytande eller ej, likasom korttidsevakuerashyresgästerna kundeom
eller till och med bo kvar.

5.2.3 Behov stöd för varsamhetav

1982 lät Stockholms fastighetsnämnd genomföra fjortonstudie aven
bostadsombyggnader sekelskifteshus Stockholmsi innerstad,av av-
sedd ingå i byggnadsvårdsprogram för innerstaden. De projektatt ett

valdes skulle främst på ombyggnad.exempelutgörasom varsam
Husen valdes också så olika fastighetsägarekategorier blevatt repre-

bådesenterade, enklare och finare hus fanns det blevmed ochatt att
spridning geografiskt Samtligastaden. fastigheter hadeöveren

genomgått total ombyggnad med lån.stöd statligaen av
När den ekonomiska analysen de olika projekten gjordesav genom
överkostnaderna studerades, upptäckte alla projekt,att att utomman

två, uppvisade bra ekonomi dvs. ingen eller bara liten över-en-
kostnad. Resultatet undersökningen blev alltså ombygg-attav varsam
nad i de flesta fall innebär god ekonomi. tvåDe projekten ficksom en
hög överkostnad, 20 30-%, båda utgångslägeti i mycket dåligtvar-
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eftersomsanningen,helaför sig inte ävenskick, vilket i och envar
utgångs-dåligt iskickockså i mycketdel andra projektende varav

läget.
medförasåledes intemetod bör sär-varsamhet tillämpasAtt som

minskas. Ikostnadernainnebäraskilda stöd,krav tvärtom attutan
bör kost-ombyggnadsreglernade föreslagnakombination med nya

idag.lägre deombyggnad blinaderna vid ärän

ombyggnadsregler5.3 Nya

År ombyggnadsreglerförslag till1991 redovisade Boverket ett nya
ombyggnads-1993. Behovetkraft januariavsedda träda i latt av nya

Stadsförnyelseutredningenmånga år.underregler har diskuterats
upphördebyggnorm1979. Sedan Svenskfrågan redanhade attuppe

finns ingainfördes,NR i stället sär-gälla och nybyggnadsreglerna
fort-SBN-Ombyggnadanvändsombyggnadsregler. Trots dettaskilda

behov dennatydligen finns väg-farande eftersom det typett avav
ledning.

genomgående skrivnaföreslagna ombyggnadsreglernaDe är som
skall haombyggda husetfunktioner detfunktionskrav. De som

fleraombyggnadsreglerna uppfyllasenligtkraven kananges, men
byggnadenbefintligalösningar. Denolika och med olika tekniskasätt

preciseradesTidigareför vad möjligt.bestämda ärsomger ramar
ombygg-minimimått, medfört onödigt omfattandevilket oftavissa

varsamhetskravet,samverkan mednadsarbeten. Funktionskrav bör, i
kostnadsnivå.medföra totalt lägresetten

ochfå ståndkulturrniljövårdens till skonsammaFör strävan att mer
bostadsbeståndet skulle debilliga det äldreupprustningar om-nyaav

styrmedel. Om däremot debyggnadsreglerna kunna bli viktigtett nya
för, blirnärvarande talarvilket mycket förreglerna inte införs,

ekonomiskt stöd alltvikten särskilt större.av
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för6 Det systemetnya
bostadsfinansiering

Bakgrund6.1

bostadsproduk-stöd förbeslutathar nyligenRiksdagen statensom
följande.korthetiinnebärår 1992. Besluteteftertionen

nybyggnad.vidsärskiltkraftigt,förenklasBidragssystemet
på grundvaldenandelvissmedlämnasRäntebidrag avaven

andelRäntebidragetsräntekostnaden.beräknadebidragsunderlaget av
förbidragstiden ochbåde undersuccessivtsänksräntekostnaden nya

årgångar projekt.av
principsäkerhetshänseendei motsvararkreditgarantierStatliga som

tillmöjlighetenbibehålls.lånen Dessutomstatliga öppnasde tidigare
ränteutgiftema.omfördelningför visskreditgaranti även av

genomförandetinför det fortsattaavstämningår 1995Efter görs en
räntebidragen.avvecklingen avav

storlekutformningstödetsOmbyggnadsstödets6.2

Bidragsunderlag6.2.1

isubventionergenerellaför reformenutgångspunkterna ärEn attav
på vill-långt möjligtsåfortsättningenräntebidrag iform gessomav

Bidragsunderlagetkostnaden.faktiskaoberoende denkor är avsom
enklagrundvalfortsättningsvisnybyggnad därförför bestäms av

Tvåstorlek.bostadsutrymmenastillknyterschablonbelopp ansom
knmz bruks-definierat00013används,schablonbelopp ett som-

m235BRAbostadsändamål markför t.o.m. peruppovanarea -
m2krmz 120återstående inom000 förlägenhet och 6 yta perett

förut-normalfalletiså valda deSchablonbeloppenlägenhet. är att
måstefastighetsägaren10 %, dvs.minstinsatssätter varaomen egen

projek-kapital isjälv infortsättningenberedd i störresätta egetettatt
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I områden med hög kostnadsnivå, storstadsområdena,tet. blirt.ex.
egeninsatsen med gällande kostnadsnivå dock väsentligt högre.nu

Bidragsunderlaget ombyggnadför fr.o.m. den l januari 1993är
maximerat 90till % den skäliga faktiska kostnaden för bidragsbe-av
rättigade ombyggnadsåtgärder, till den del den överstiger 50 000 kr.

projekt, förutsatt kostnaden bedöms skälig. Motivet tillattper
begränsningen till 90 % faktisk kostnad kravär attav egetsamma
kapital, minst 10 %, bör ställas vid ombyggnad vid nybyggnad.som
Dessa regler kommer gälla de mindre omfattande ombyggnaderna.att

För genomgripande ombyggnader gäller bidragsunderlagetattmer
för ombyggnad inte får överstiga 80 % bidragsunderlaget förav en
motsvarande nybyggnad, minskat med värdet byggnaden föreav
ombyggnad. Reduktionen i förhållande till nybyggnadsunderlaget
beror nybyggnadsschablonerna inkluderar kostnader för markatt
vilket inte ombyggnadsunderlaget skall göra.

Den beslutade begränsningen bidragsunderlaget 80till % vadav av
gäller för motsvarande nybyggnad gäller för ombyggnadävensom en

kulturhistoriskt värdefulla hus. Detta faller tillbaka principenav
den generella bostadssubventionen i form räntebidrag så långtatt av

möjligt bör villkor inte beroende den faktiska kost-ärges som av
naden för projektet.

6.2.2 Räntebidrag

Räntebidrag lämnas med andel beräknad räntekostnad fören av en
den del investeringen bidragsunderlaget. Ränte-motav som svarar

den s.k. subventionsräntan bestäms med ledningsatsen mark-av- -
nadsräntan för bostadsobligationer återståendemed femlöptiden av
år.

För hyres- och bostadsrättshus påbörjas under år 1993 länmassom
räntebidrag med 57 % den beräknade räntekostnaden under förstaav
året efter fardigställandet. För varje tillkommande årgång sänks bi-
dragsandelen för första året femmed procentenheter.

För egnahem påbörjas årunder 1993 lämnas räntebidrag medsom
42 23 % den beräknade räntekostnaden första åretunder efterav
fardigstållandet. För varje tillkommande årgång sänks bidragsandelen
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årföljandeprocentenheter.för varjeåret med 6 23det förstaför av
procentenhet.5 13bidragsandelen medbidragstiden sänks

före-överstigerbostadsrättshusförbidragsunderlagetdelI den ett
egnahem.förräntebidragetlån beräknasfaktiskaningens som

åtgärderStödberättigade6.2.3

1993januarildennybyggnadsstödet fr.o.m.bakgrundMot attav
genomförsåtgärderkostnaden för defaktiskafrån denfrikopplas som

bestäm-förtydligasbelopp äventill avgränsadeoch istället bestäms
ombygg-berättigade tillombyggnadsåtgärder ärningen vilka somav

sominyinvesteringarendastsubventionerasFortsättningsvisnadsstöd.
krävsfunktionergrundläggandesådanamån förbättrarväsentlig som

Med grund-bostad.tillfredsställandefungeraför skallhusetatt som
bostadnybyggdinormalt finnsdeläggande funktioner ensomavses

nybyggnadsstödet.inomoch där kan förutsättas rymmas
frågafårdet inteliggernyinvesteringI benämningen att omvara

under-åtgärdergenomgripandereparationer. Vissaunderhåll eller av
jämställas medfortsättningsvishållskaraktär dockkommer även att

vid-syftar tillåtgärdersig härnyinvesteringar. Det attrör somom
förförsörjningssystemhuvudsakligamakthålla förbättra husetseller

andra kommu-ellerventilation ochVA,el, uppvärmning, transporter
exempelvis hiss.nikationer,

omfattasinte längredefinitionenUnderhåll, med den avnyasom
uppfyllda iförutsättningarövrigaombyggnadsstöd, kommer ärom

RBF-stödet.tillämpningenfalla understället att av

och beslutatnuvarande6.3 Skillnader mellan system

räntebidragssystemoch beslutatmellan nuvarandejämförelseVid en
förändringarförsämringar ärskilja deviktigtdetär gene-att som

specielltsådanaochombyggnadsprojektalladrabbarrella, dvs som
värde-kulturhistorisktbyggaförpåverkar förutsättningarna att om

fulla hus.
värde-kulturhistorisktbor idesakensDet ligger i attnatur som

kost-sigbereddamåstefulla hus byggs att ta sammavarasom om
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nadsökningar somde bor i andra hus byggs för-Desom som om.
dyringar det innebär det fr.o.m. den januari 1993 utgårl inteattsom
någon räntesubvention för underhållsåtgärder inte lång-ärsom av
siktig karaktär generellt slag och såledesbör bäras lika bådaär av av
kategorierna.

Att möjligheten till förhöjt bidragsunderlag försvinner påverkar
främst sådana projekt enligt hittillsvarande ordning varit be-som
rättigade till förhöjt bidragsunderlag inte till tilläggslån. För demen
tilläggslåneberättigade byggnadsminneshusen innebär den slopade
möjligheten till förhöjning bidragsunderlaget bara att mot-av en

Övrigasvarande del kan avräknas tilläggslån. kultur-större som
historiskt värdefulla byggnader påverkas direkt möjlig-attmera av
heten till förhöjt bidragsunderlag bort. För dessa måste överkost-tas
naderna i fortsättningen förräntas subvention, dvs. marknads-utan
mässiga villkor. Detta blir sannolikt oftast inte möjligt. Vill be-man
hålla möjlighet till stöd för kulturvärdena i dessa hus måste sålundaen
stödreglerna ändras.

En konsekvens lätt iakttagbar det kommerär är att attannan som
bli dyrare bygga lägenheter i framtiden, eftersom detatt storaom
införs restriktion stödberättigad lägenhetsyta inte finnsen som
idag.

6.4 Handläggning det bostadsstödetav nya

Den bidragsadrrunistration återstår sedan den bostadsfman-som nya
sieringen genomförd motiverar kompletteringspropositionenär enligt
199192 inte länsbostadsnämnderna bibehålls i form.nuvarandeatt
Nuvarande länsbostadsnämndsorganisation förutsätts avvecklas vid ut-
gången år 1993 och den kvarvarande regionala bidragsadministra-av
tionen föras till länsstyrelserna denöver l januari 1994. Tanken är
vidare ansökningar statligt stöd skall lämnas in direkt till läns-att om
styrelsen och inte till kommunen vidarebefordrar ärendetsom nu som
till länsbostadsnämnden.
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bostadsfmansieringenreformering6.5 Fortsatt av

slut-hari sittbostadsfinansieringenförstödUtredningen statensom
199224 bl.a.SOUDelbostadsmarknadAvregleradbetänkande

beträffandeskatteområdet ochförslag statenslagt fram vissa
tillfrämstsyftarFörslagenunderhållsåtgärdertillräntestöd 0.d. m.m.

olikamellanneutralitetenikvarvarande bristerundanröja upp-att
fastighetsägarkategorier.låtelseformer och

reparationsåtgärderunderhålls- ochföreslår allaUtredningen att
med 30 %underskottavdragsgilla; vid ävenskall bli omedelbart mot
räntestödet tillföreslåssådan ordningMedfastighetsskatten. atten

förRBF-stödet slopasunderhållsåtgärder, det s.k.reparations- och
föreslås1994. Vidarejanuari ränte-fr.o.m. den låtgärder vidtassom

hyreshusunderhållsåtgärder igenomgripandes.k.bidragsandelen för
nivå för egnahem.sänkas till somsamma

harpåverkar kulturhusensamlatförändringarnade föreslagnaHur
utred-för dennaockså utanföroch liggerinte närmare utretts ramen

genomförs.förslageninnanFrågan dock studerasning. bör närmare
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Överväganden förslag tilloch7

förändrat till kulturhistorisktstöd

värdefull bostadsbebyggelse m.m.

7.1 Inledning

kulturstödet inomI avsnitt erfarenheter och utfall2.1 redovisas av
bostadsñnansieringen så fungerat. Där konstaterasdet hittills harsom

ochmöjlighetendet haft avgörande betydelse föratt att rusta uppen
stads-bevara byggnadsbeståndet värdefulladet äldre i kulturhistoriskt

kärnor.
uppgår budgetåret 199293 tillDet generella bostadsstödet under ca

till 170 miljoner29 miljarder kronor, medan kulturramen fastställts
bostadsfman-kronor, 0,6 % det totaladvs. kulturramen utgör avca

för-sieringsanslaget. därför alltförPerspektivet blir snävt om man
till de verk-söker bedöma för sig, hänsynkulturstödet att tautan
Utredningenningar följer bostadsñnansieringen.den samladesom av

sammanfattandeinleder förslag meddärför sina överväganden och en
på-habedömning det hittillsvarande generella stödet kanhur ansesav

värdefulla bygg-kulturhistorisktverkat villkoren för bevarandet av
viktigaste konse-På bedömning denader. motsvarande sätt görs en av

beslutats.kvenserna bostadspolitiska reformer harde som nuav
bostadspolitiken har varitKaraktäristiskt för hittillsvarandeden att

specielltden stimulerat forcerad ombyggnadprocess,till mycketen
tidens förnyel-under 1970-talets hälft. medförde denandra Detta att

exempelgenomslagskraft. Ett sådantfickseprinciper mycket starken
varsamhetskravsammanslagningen smålägenheter. Detär somav

reaktion detta.vuxit fram kansenare ses som en
omfattandeockså tillReglerna har tvekan uppmuntratutan mer

harvarit motiverat. Detombyggnader byggnadsteknisktän rentsom
förmånliga subven-eftersom delönat sig ingreppgöraatt stora

underhåll.utgått och samtidigt utförttionema har till ombyggnad
underhåll berättigatutförthar inte kontinuerligt,Däremot separatett
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till motsvarande subventioner. Följden har blivit kultur-att stora
historiska gåttvärden har förlorade, speciellt i bostadshusens inte-
riörer.

Å andra sidan har det varit positivt för kulturmiljövårdengenerellt
husen blivit funktionsdugliga fåttoch för moderna människoratt en

godtagbar standard. livslängd ocksåHusens har rimligen ökat.
Systemet har samtidigt såvarit kulturstöd utgåhar kunnatgeneröst att
till anpassningåterställande de kulturhistorisk synpunkt alltförav ur
omfattande ingreppen.

Den inriktningen bostadsñnansieringen står införnya av som nu
kommer få märkbara följder. Det kommer inte längre löna sigatt att

maximera ingreppen. Stöd utgåkommer enbart till ny-att att
investeringar åtgärderoch syftar till vidmakthålla för-ellerattsom
bättra husets huvudsakliga försörjningssystem för el, uppvärmning,
VA, ventilation och Stödnivån åt-sänks samtidigt för detransporter.
gärder stödberättigade förhållandei tillär nuvarande system.som

Konsekvensen detta detblir generellt blir dyrare byggaatt attav
på grund starkt ökade kapitalkostnader. Till någon delom mot-av

verkas fördyringarna den allmänna kostnadsutvecklingen harattav
brutits och sannolikt kommer ytterligare. allmännaDeatt pressas ner
kostnadsökningarna kommer drabba alla alltsåfastigheter, ävenatt
kulturfastigheter.

Fördyringarna kommer sannolikt medföra ombyggnads-att att
verksamheten dämpas kraftigt. Ur kulturrniljövårdens synpunkt är
detta ingen nackdel. En del de byggnader tidigarestor av som var
omoderna och halvt förfallna har redan byggts förI turom. upp-
rustning står de halvmoderna husen och uppför-de husävennu som
des på 30- 40- och 50-talen. När ombyggnad fördyringarnatrotsen
blir aktuell kommer byggherren granska varje påkostnad heltatt ett

idag. Antikvariskasätt än merkostnader kommer då svåraannat bliatt
täcka. Det dessa merkostnaderatt är det finns anledning attsom ge

lättnader för.
I och med det inte hänsyn till faktiskaatt kost-systemet tarnya

nader, grundas schabloner, kommer det bli svårtutan finan-att att
siera upprustning de kulturhus på grund de nedgång-ärav attsom av

eller behäftade med speciella skador blir exeptionellt kostsammana
åtgärda. Detta blir bekymmersamtatt för de byggnader återstårsom
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fall kani Göteborg. Ii exempelvis Vasastaden värstarustaatt upp
några år.rivningsvågbefara omman en ny

skall infriasförutsättning för detta scenario inteEn är attatt om-
finns inomså medelbyggnadsverksamheten blir dämpad deatt som

därför observantkulturstödet räcker till. Viktigt är att pro-vara
förändradomprövning iha beredskap för eventuellblemet och en

situation.

Anslagets storlek

pålåneramenden befintligaI utredningsdirektiven förutsätts att
relief till dennaskall behållas. Som170 mkr för stödet en

detutgångspunkt avsnitt 2.5 kunnat konstaterahar utredningen i att
kultur-också täckt avsevärdabostadsstödet hittills hargenerella

får någonåtgärder, intehistoriskt betingade sätt mot-ett som
svarighet i det bostadsstödet.nya

i detmerkostnaderräkna in antikvariskaNär möjligheten attnu
förvänta sigminskar, kanordinarie bidragsunderlaget att an-man

dessaöka medsökningarna från kulturanslaget kommerstöd attom
påEfterfrågan denbelastat anslaget.kostnader inte tidigare harsom

väsentligt.befintliga därför ökakan antasramen
föreslår avstämningbostadsmarknadUtredningen Avreglerad en

ocksådådet finns anledningefter 1995. Det ut-attsystemetav nya
sin helheti det ivärdera kulturstödet utfallithur det systemetnya-

tillfredsställandeoch rivningarna har ökat eller ärresursernaom om
målkulturpolitiskaför uppfyllelsemöjliggöra rimligatt aven .
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7.2 Huvudprinciper för utformningen stödet tillav
kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse

Förslag Det befintliga räntebidrags- och tilläggslånestödet för
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse omvandlas engångsbi-till
drag. Detta bidrag intebör formellt knutet till statensvara gene-
rella stöd till bostadsbyggandet. Stödet bör i fortsättningenäven

förbehållet bostadshus och bör benämnas Kulturstöd tillvara
bostadshus.

I avsnitt 2.1 redogörs för de motiv ligger till grund för dagenssom
bostadsfinansieringssystem, där generellt stöd för bostadsñnan-ett
siering kompletterats med rambegränsat stöd riktat till kultur-ett
historiskt värdefull bostadsbebyggelse m.m.

När bostadsfinansieringen förändras har påutredningen, grund-nu
val redovisningen i kap. 2 funnit omvandling kultur-av att en av-
stödet till bidrag ändamålsenligt. Kulturbidragetett bör intemestsyns

formellt knutet till generella stöd till bostadsbyggandet.vara statens
Avsikten bör dock det i första hand skall utgå i samband medattvara
ombyggnader delñnansieras med de generella räntebidragen.som

Fastighetsekønomiska utgångspunkter för val stödformav

Stödet till upprustning kulturhistoriskt värdefull bebyggelse måsteav
i samhällsekonomisktstörre sammanhang.ett Den pågående låg-ses

konjunkturen och det höga ränteläget har medfört de ekonomiskaatt
villkoren för finansiera ombyggnader generelltatt tidi-är sämre än

Samhällets omfattande stöd till bostadsbyggandet skall minskas,gare.
bankerna ställer höga krav säkerhet och fastighetsägarna störretar
hänsyn till risk i sina kalkyler.

Den 170 mkr år i statligt stöd riktas till denram om per som
kulturhistoriskt värdefulla bostadsbebyggelsen skall hållasdock intakt.
Många ombyggnader underhållsåtgärderoch i den kulturhistoriskt
värdefulla bebyggelsen skulle överhuvudtaget aldrig kunna finansieras

räntebidrag eller någon formutan subvention.annan av
Det har varit utredningens uppgift försöka hitta det effek-att mest

tiva fördela densättet givna på, tillatt hur kulturvärdenasettramen
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formunderhåll. kan ske ioch Dethanteras vid upprustning ett en-av
lån.räntebidrag ellertiden i formgångsbidrag eller fördelat över av

påinverkanolikafår stödformemafastighetsägaren,För mottagaren,
balansräkning. Förochresultatlikviditetlönsamhet, risk och samt

påoch möj-administrationpåstödformen behovetinverkarstaten av
pålångsiktiga villkorligheten ställa mottagaren.att

bilagahämtathär relateradeAv det ärresonemanget, ursom
samhällsekonomiskochfastighets-stödformföljer denatt urman

engångsbidrag. iSammapåbör inrikta sigsynpunkt är summa
effektkulturbevarandeengångsbidrag bordeform störreett ge enav

Iframtida villkor.osäkramed desslån eller räntebidrag,än ett ett
upplevamånga fastighetsägaretordeden nuvarande situationen en

förståenkeltengångsbidraginför framtiden. Ettosäkerhet är attstor
förräntnings-osäkerheten ochminskaroch kalkylera, vilket gör att

engångsbidrag redu-ocksåeffektpositivkravet sjunker. En är att ett
likviditetsproblem.initialafastighetsägarenscerar

admini-detengångsbidrag för ärFördelarna med är attstatenett
denerfarenhet inomfinnsdet redanhantera ochstrativt enkelt attatt

dåkanStödetbidrag.administreraorganisationenantikvariska att
ordinarie bidrags-Riksantikvarieämbetetsockså samordnas med

Enbebyggelse.värdefullvård kulturhistorisktgivning till annanav
Utred-direkt.framgårstatsbudgetenfaktor belastningenär att

fördirektivenbidragsfonnden öppnarningen finner därför att som
bör genomföras.

låneformen från lånegivarens,harbehållaAtt i stället statens, ut-
medlendelomsättning,fårgångspunkt fördelar. Manvissa aven

lånetåterbetalningformkommer till i närtillbaka systemet om-av
enkeltoch juridisktteknisktintervaller. Detmed jämna är attprövas

kompe-rutiner ochlånen kräverlånet. hanterabinda till Attvillkor
Boverket,länsbostadsnämnder ochfinns inomidag men somtens som

där.då skulle behöva byggasochkultursektornhelt saknas inom upp

bevarandemålTydligare styrning mot

tillmöjligheterkulturbidragtillomvandling stödetEn ett rent gerav
delingårnuvarande stödetstyrning insatserna. Detklarare som enav

för-syftar tillblandbostadsfinansieringssystemet, attannatsomav
därmed in-konfliktsynvinkel. Enbostadssocialbostäder ärbättra ur
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små stårkulturhistoriska autencitet och ingreppbyggd. De kraven
ochinte sällan i till bostadssociala kravende de utrymmes-motsats

Likaså hittillsvarande konstruktionhygienstandard. har det systemets
engångsinsatser fönsterbyten, omfattande interiör-därstyrt mot stora

åtgärder ingått.förändringar kulturhistoriskt oönskade harmed flera
frånfrikoppling bostadsñnansieringen härDen kulturstödet somav

föreslås däremot rikta de statliga kulturbidragenmöjligheter attger
till sådana åtgärder kulturhistoriskt motiverade och önsk-ärsom
värda.

För kulturmiljövården väsentligt bistå meddet kunna ägareär att
stöd till underhåll. husens kulturhistoriskarenovering och För att
värden skall bevaras det fördel husen i ställetbästa ärsätt en om
för byggas underhålls och moderniseras efterhandatt varsamtom

behov uppstår. det generella bostads-Sannolikt kommersom nya nya
fmansieringssystemet få kon-den kulturrniljösynpunkt positivaatt ur
sekvensen framtiden blir mindre genomgripandeombyggnaderna iatt

de hittills omvandlade kulturstödet bör fortsättningsvisvarit. Detän
inte bara kunna utgå ombyggnad, också för anti-vid täckautan att
kvariska underhåll.överkostnader vid renovering och Stödet be-bör

Kulturstöd till bostadshus.nämnas

Fortsatt bostadshusinriktning mot

fråga målsättningenEn knuten till den politiska detär ärannan om
berättigat fortsättningsvis kulturstöd riktat till bestämdävenatt ge en
byggnadskategori, dvs. bostadshus. Utredningen har dels med hänsyn
till de redovisningar någralänsantikvarierna i län delspresenterat,
med tanke det påständigt ökade tryck medelsramen redovisatssom

Boverket och Riksantikvarieämbetet i anslagsframställningarna deav
åren, funnit det finns anledning förbehålla stödet för in-att attsenare

i det äldre bostadsbeståndet.satser
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stödet7.3 Utformning av

budgettekniskaför stödet och7.3.1 Myndighetsansvaret
frågor

frånöverförs Bo-för anslagetMyndighetsansvaretFörslag
befintligtsamordnas medochverket till Riksantikvarieämbetet

byggnadsvårdsbidrag.

tilläggslånbidragsunderlag ochförhöjtMyndighetsansvaret för
årsskiftet medlenSedan anvisasfortfarande Boverket.ligger kvar

och medKulturdepartementet. Ihuvudtitelnemellertid XIIeöver
myndighetsansvaretkulturbidrag kanstödet omvandlas tillatt rentett

Riksantikvarieämbetet.överföras till
byggnads-förlängeRiksantikvarieämbetet har sedan ett system

och handlägg-vårdsbidrag rutiner för hanteringväl inarbetademed
tillså långt möjligtbörning. Det kulturbostadsstödet anpassasnya
tvåbyggnadsvårdsbidrag. Deformerna för Riksantikvarieämbetets

två ända-slåsbidragen intebör dock utgöra separatautansamman,
behov.målsbestämda täcker olikabidrag som

förslagsanslag,Boverket kulturstödet ärdisponerar ett somgenom
budgetteknikenväsentligtkopplat till årlig Detbeslutsram. är atten

med kul-budgettekniska problemetpå denna punkt inte ändras. Det
och reservationbeslut stödturstöd till ombyggnader är att avom

dröjer minstnormaltmedan detmedel innan byggetgörs ettstartar,
Oftabetalasår och medleninnan slutbesiktigasombyggnaden kan ut.

med beslutsramtvå år Teknikenkan det dröja iblandoch enmer.
då föredraanslag tordekopplad till förslagsvis betecknat attett vara

omfattandeuppvisaframför reservationsanslag kommer attett som
reservationer.

utgår reservations-byggnadsvårdsbidragetDet befintliga ettsom
fåkulturmiljövårdenåterkommande problem föranslag. Det är attett

så beviljade bidragprojektfastighetsägarna slutföra planerade attatt
flexibilitet ochbudgetår. skapa bättreFörkan betalas attut ensamma

byggnadsvårdsbidragetupprepade bordeundvika reservationer även
fråga liggerutgå förslagsanslag. Denna sistarambegränsatettsom
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utanför utredningens uppdrag, frågan bör uppmärksammas ochmen
i sammanhang.tas annatupp

7.3.2 Antikvariska överkostnader

Förslag Bedömning antikvariska överkostnader skallav
tillämpas efter principer gäller för befintligt bygg-samma som
nadsvårdsbidrag. Fortsättningsvis utgåbör stöd till bostäder
och komplementbebyggelse i vid mening.

Kriterierna för vad godkänns kulturhistorisk överkostnadsom som
bör jämställas med kriterierna för det befintliga bidragssystemet för
byggnadsvård, såtillvida de regler för överkostnader tillämpasatt som
för byggnadsvårdsbidraget beträffande överloppsbyggnader, parker
och miljö, se avsnitt 5.1.2, bör tillämpas för bostads-ävenyttre
stödet.

Det angelägenhet för kulturmiljövårdenär kunna främja be-atten
varandet hela och sammanhållna bostadsmiljöer. Mot bakgrundav av
detta har begreppet bostäder ocksåmm. givits vid definition.en

Frågan behandlades Saneringsutredningen SOU 197327av som
föreslog inte bara enskilda bostadshus, också omgivandeatt utan
byggnader har betydelse för miljöbilden skall kunna få stöd.som
Fortsättningsvis bör utgå ocksåstöd till komplementbebyggelse i vid

förbehålletmening bör bostäder dominanta i miljön.ärattvara-
Således bör stöd exempelvis kunna utgå till lokaler i bostadshusens
bottenvåningar i stadsmiljö, eller till matbod ligger intillen en som
mangårdsbyggnaden på landsbygden. Stöd bör också kunna utgå till
bevarandet miljöbild vid sidan själva bostadshusen,av en av som
parkytor, staket, gatubeläggningar och dylikt.
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olikamed7.3.3 till byggnaderDifferentierat stöd
kulturhistoriskt värde

byggnader ibebyggelse ochByggnadsminnesvärdFörslag
till 90 %riksintresseområden bidrag medska kunna avges upp

kultur-Byggnaderkulturhistoriska merkostnaderna.de störreav
tillbidrag medallmänhet skall kunnahistoriskt värde i uppges

överkostnaderna.50 % de kulturhistoriskaav

byggnadsvårdsbidrag bi-hanterasförInom det befintliga systemet
bebyggelse och bebyggelsetvå nivåer. Byggnadsminnesvärddragen i

90 % deriksintresseområde få med tillinom kan bidrag avupp
med kultur-och byggnaderkulturhistoriska överkostnaderna, större

få till 50 %bidrag medhistoriskt värde i allmänhet kan över-upp av
förstå, och de harochkostnaden. enkla hanteraDessa regler är att

få rakt ochdärför på tillfredsställande Förfungerat sätt. ettattett
därför rimligt byggnads-detadministrativt lätthanterligt är attsystern

tillämpas inomöverförs ochvårdsbidragets för differentieringregler
det till bostadshus.omvandlade stödetnya

förtyd-riksintresseområden kanBeträffande bebyggelsen inom
sådana byggnader bety-ligandet med detta ärgöras att som avavses

riksintresset.delse för kulturvärden konstituerarde som

7.3.4 schablonisering stödetMöjlighet till av

framförsSOU 199224betänkandet bostadsmarknadI Avreglerad
bidragsunder-bestämning48 vids. behovet förenklingaratt avav

Samtidigtnybyggnad.vidlaget vid ombyggnad likaär stort som
enklasvårigheter finnabetydandekonstaterades det innebär attatt

prövningsför-ombyggnad kan tillämpasschabloner vid utansom
ombyggnad,för stöd tillschabloniserat takfarande. Man föreslog ett

kostnaderombyggnaderrelaterad till nybyggnadsschablonen. De vars
från fallmåste fortsättningsvis bedömasligger under stödtaket även

till fall.
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beträffande hanteringen antikvariskaSamma sak kan konstateras av
åtgärdervärdefulla byggnader.merkostnader i kulturhistoriskt De

så till varje enskilt förut-i hög grad knutna objektsbehövs ärsom
någonschablonisering i utvecklad form intesättningar äratt meren

möjlig genomföra.att

7.3.5. Krav villkor för stödoch

för stöd i enlighet med vadFörslag Krav och villkor upprättas
byggnadsvårdsbidrag. Mot bakgrundgäller för befintligt avsom

frågafrågade belopp oftast skärps kraven idet ärstora omsom
skall genomföras. Förord-byggnadsminnesförklaringarattom

fallnande enligt 3 kap 6 § bör användas i de baraKML när en
byggnadsminnesvärt hus berörs, ellerbegränsad del närettav

tveksamhet råder huset uppfyller kriterierna för byggnads-om
minnesförklaring.

Olika skyddformer för

Saneringsutredningen fråganberörde inte säkerställande be-om av
byggnadsvårdsutredningenvarandeinsatserna. framfördesI denatt

fårbebyggelse bör förstatligt stöd garanterad bevarandeettsom vara
framtiden. propositionen departementschefenI anknyter till detta och
anför i regel bara byggnader vilkas bevarande tillfredsställandeäratt
säkrat bör komma i fråga för statligt stöd. Det formella skyddet har
dock inte ställts krav. Byggnadsminnesförklaring ochettupp som
skyddsbestämmelser i detaljplan de skyddsinstrument harär ensom
rättsligt bindande verkan. Ingendera har i praktiken kommit till an-

någonvändning i utsträckning i samband lånegivningen,medstörre
grund bägge instituten förutsätter administrativt kompli-attav en

cerad hantering.
Det finns idag ingen sanktionsmöjlighet fastighetsägaredenmot

fåttefter ha tilläggslån åsidosätterför ombyggnad deattsom en
attlånetvärden avsåg främja. Det verksamt göratt mestsom som

husen efter lånendet betalats handäven pietetsfulltatt ut tas ettom
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slå vakt defastighetsekonomiframstårdet sundsätt är attatt omsom
uppnåtts.restaureringsresultat som

Byggnadsminnesförklaring

länsstyrelsen och detutfärdasbyggnadsminnesförklaring ärEn av
miljö.byggnad ellerlångsiktigt bevarastarkaste skyddet för att en

föruppfyller kriteriernautgår byggnadNär stöd tillstörreett somen
påställas kravi framtidenbyggnadsminnesförklaring bör det att en

Hanteringenblir genomförd.verkligenbyggnadsminnesförklaring av
tids-tungrodd ochadministrativtbyggnadsminnesförklaring ären
ochligger i inventeratunga arbetetmässigt utdragen. Det att

skyddsföreskrifter för den,ochdokumentera byggnaden upprättaatt
då antaltidskrävandenedan. Därefter följer parterettprocessse en

i förstaRiksantikvarieämbetetochskall höras kommunenägaren,-
hand.

hanteringadministrativbetungandealltförFör inte skapaatt en
på byggnads-bör kravmed behov handläggningsresursernyaav

understigerbidragetminnesförklaring ställasnormalt inte när ett
på Riksantikvarieämbetetankommabelopp viss storlek. börDet attav

fråga.riktlinjer i dennaupprätta
också fall förenklasi vissaByggnadsminnesförklaringen kan genom

uppbär stöd,i det här falletbara del byggnad, denatt somen av en
skyddas enligt kulturminneslagen.

byggnadsvårds-med detutgår enlighetBeträffande idet stöd som
vanligen kravför, ställsbidrag Riksantikvarieämbetet ansvararsom

på för stödet.byggnadsminnesförklaring villkorsom

Skyddsbestämmelser detaljplani m.m.

formgenomföraIdag finns möjlighet för kommunernaäven att enen
införa rivnings-byggnadsminnesförklaringkommunal attgenomav

enskild bygg-detaljplan föriförbud ocheller skyddsbestämmelser en
ochsamverka mednad eller miljö. Här kan kommunerna tastatenen

Sådana förord-värdefulla miljöer.för skydda sinaatteget ansvar
bindande ochrättsligtlagakraftvunnen detaljplan utgörnanden i ären

kanbidragsgivning. Kommunernalångsiktigt skydd vidfullgottett
skyddsbestämmelserockså rivningsförbud ellerbesluta genomom
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områdesbestämmelser. Möjligheten använda skyddsinstru-dessaatt
har utnyttjats i mycket liten utsträckning.ment

Skyddsföreskrifter

Ett villkor fåför tilläggslån idag skyddsföreskrifteräratt att upp-
för den aktuella byggnaden. Skyddsföreskriftema vilkarättas anger

delar i byggnaden särskilt skyddsvärda och anvisar också hurärsom
ombyggnadsarbetena skall utföras. Om skyddsföreskrifterna inte följs
vid ombyggnaden lånetkan reduceras eller helt dras in.

Vid tillstyrkan förhöjt bidragsunderlag brukar villkoren inteav
ställas lika högt, det kan räcka med den antikvariska myndig-utan att
heten godkänner bygglovhandlingarna, följer påarbetet plats och
slutbesiktigar.

Även i fortsättningen kravet ståbör kvar skyddsföreskrifteratt
skall byggnadsminnesvärda hus skall byggas ellerupprättas när om

och 90-procentiga utgå.bidrag skall Om arbetet bararestaureras är
liten omfattning eller endast gäller avgränsad del eller åtgärd,av en

borde det tillräckligt föreskrifter eller villkor utfärdas baraattvara
för den aktuella Ocksådelen. det gäller 50-procentiga bidrag börnär
kortfattade föreskrifter eller villkor för hur arbetet skall utföras
ställas upp.

Anmälningsplikt enligt §3 kap. 6 KML

För erhålla stöd från byggnadsvårdsbidragdet Riksanti-att som
kvarieämbetet för ställs vanligen påvillkor byggnads-attansvarar
minnesförklaring skall genomföras. Denna föreslåsregel införas

konsekvent beträffande det vidgade bidraget.ävenmera nya
sådanaI fall där endast begränsad del byggnadsrninnesvärtetten av

hus berörs, eller där utgårstöd till hus där tveksamhetstörreett ett
råder det uppfyller kriterierna för byggnadsrninnesförklaring,om
bör länsstyrelsen istället förordna anmälan till länsstyrelsen skallatt

enligt 3 kap 6 §göras KML det skulle bli aktuellt med ändringom
eller rivning byggnaden. Detta länsstyrelsens möjligheter attav ger
följa de eventuella förändringar inträffar med byggnadenupp som
och inför hot förvanskning eller rivning aktualisera fråganom om
byggnadsminnesförklaring.



Överväganden 67förslagochSOU 1992 107

byggnadsminnesför-Om ersättningsanspråk samband medireses
ersättningsskyldig föruppståklaring blirkan den situationen statenatt

för i formsådant erhållit statligt stödfastighetsägaren tidigare avsom
regler in-byggnadsvårdsbidrag. skulle kunna förhindrasDetta om

utgått form bygg-fördes tidigare iinnebörden beloppatt avav som
från eventuellnadsvårdsbidrag i skälig omfattning skall avräknas er-

möj-varitinte harsättning. Detta kräver rättsliga överväganden som
analyserasliga Problemet börinom för detta uppdrag.göraatt ramen

ytterligare i sammanhang.annat

byggandeKompetenskrav projektering ochinom

de insatserAv för säkra resultatetgrundläggande betydelse att av
projekterareller företagsamhället stöd till deär att somger personer

kulturhistoriskt värde-och genomför ombyggnad och upprustning av
Så idaguppgiften.fulla för klarahus har Verifierad kompetens äratt

bestå i adekvatkan antingenofta inte fallet. Verifierad kompetens
olikaskolahögskola ellertekniskutbildning i restaureringsteknik

yrkesskolor.typer av
många andra jäm-finns iDetta villkor för stödär typen av som

idéeri Sverige. Nyaförbara hittills inte praktiseratsländer, men som
anpassningkvalitets-säkring, liksominom byggbranschen vad gäller

ledaEG-länder 7.8, kan kommatill former i övriga segängse att
kulturrniljövårdandetill frågan i focus. Urkompetens kommeratt om

många kultur-sådan eftersomsynpunkt utveckling positiv, urenvore
Attpå okunskap.miljösynpunkt åtgärder ofta berorolyckliga ren

utanför dennaföreslå kompetenskrav liggerförändringar beträffande
frågan uppmärksammasväsentligtutrednings uppdrag, det är attmen

kan sammanhang.och itas ettupp senare
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7.4 Handläggning

sammanhållandeharRiksantikvarieämbetetFörslag ett ansvar
tillkulturstödsramenbör delegeraför anslagets användning, men

länsstyrelserna.
Riksantikvarie-bör tillförasFastighetsekonomisk kompetens

utvärderingför rådgivning, uppföljning,ämbetet m.m.
kulturmiljö-biträda länsstyrelsernasLänsbostadsfunktionen bör

enheter i handläggningen.
förligga till grundskälighetsbedömningar börEn ökad grad av

beslut stöd.om
administrationen börErforderliga för garanteras.resurser

till7.4.1 Delegering bidragsmedlen länenav

beslut bi-Riksantikvarieämbetet planeras delegeringInom omen av
från budgetåret 199394.dragsmedel och medtill länsstyrelserna

ochSyftet åstadkomma förenkling beslutsvägarnaär att enen av
effektivare de totalaanvändning resurserna.av

bostads-Utredningen föreslår följande teknik för delegering av
Riksantikvarieämbetets anslag. Riks-stödet. Medlen fördelas över

beslutande-antikvarieämbetet fördelar i sin och delegerartur ramen
länsstyrelse får medtill länsstyrelserna. Varjerätten etten egen ram

tre-årsvisst grundbelopp för period i medgaranterat taget reser-en
årliga fördelningsbeslut. grundbeloppvation för riksdagens Detta

föregåendebaseras statistik medelsbehoven under deöver närmast
åren. tredje år anslags-Grundbeloppet eller vidomprövas störrevart
förändringar. det totala fördelasEn mindre del anslaget vid varjeav
budgetårskifte året.extraordinära satsningar i län dettill vissa

Ett med treåriga planeringsramar kommer sannoliktsystem att
mångainnebära fördelar det gäller ombyggnadsstödet. Förnärstora

länsstyrelser möjlighetkommer det underlätta arbetet näratt attges
långtidsplanera framförhållning.kunna och ha bättreen

årligenLänsstyrelserna tillbaka till Riksantikvarie-rapporterar
ämbetet hur har de medel blivit sig tilldelad.använtman man
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och erfaren-Riksantikvarieämbetet grundar sin resultatuppföljning
hetsåterföring skall utformaspå dessa Avrapporteringenrapporter.

avpassad mall, förmycket kortfattat, efter för sammanhanget atten
hantering.undvika alltför administrativt tungrodden

Kompetensfrågor7.4.2

går finnsHur handläggningen bostadsstödet till idag be-det statligaav
kommerskrivet under avsnitt 2.3. Det föreslagna attsystemetnya

innebära förändringar följd kultur-del väsentliga atten som en av
stödet frikopplas från generella bostadsfinansieringen ochden att

från Riksantikvarie-medlen föreslås bli delegeradeoch besluten
ämbetet mellan länsstyrelser-till länsstyrelserna. samarbeteEtt nära

förutsättskulturmiljöenheter länsbostadsnämndsfunktionenochnas
finnas kvar.

kraftigtLänsbostadsnämndens reduceras för närvarandepersonal
låneförvaltande avvecklas.den delen nämndernaattgenom av

Statskontoret inordningnyligen fått uppdrag utredahar i att aven
ståndOm tilllänsbostadsnämnderna i länsstyrelserna. detta kommer

Länsstyrelsernasblir handläggningen länsstyrelseangelägenhet.en ren
såsamlade och utbetalning blir i fallbidragets hanteringföransvar

entydig.
Om inordningen genomförs kommer kulturmiljöen-i länsstyrelsen

heterna få tillgång beträffande byggteknik och eko-till kompetensatt
nomi inom länsbostadsnämnds-den länsstyrelseorganisationen. Iegna

då ingåfunktionens framtida expertroll inom länsstyrelserna bör att
bistå med fram rimlighetsbedömningarunderlag för och göraatt ta

sådanakostnader vid ombyggnad och upprustning även ären-av av-
den inte får stöd Detta i detbostadsfinansieringssystemet.över ärsom

förutsättning för kulturmiljöenheterna skall kunnanärmaste taatten
för de bidragen, eftersom antikvariskt sakkunniga normaltansvar nya

inte har kompetens för upphandlingsavtal och kostnaderbedömaatt
för byggnadsarbeten.

Fastighetsekonomisk behöver detta tillföraskompetens utöver även
Riksantikvarieämbetet rådgivning,dels för metodutveckling,centralt,
uppföljning och utvärdering, dels för helasom en gemensam resurs
landet. Speciellt viktig sådan stödfunktion för de län baraär en som
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fåtal tvåhar ärenden. En kunskapsbas minst handläggare ochett om
assistent bör tillskapas.en
Personalkonsekvenserna på delegeringlänsstyrelserna av en av

bostadsstödet blir likartade följer delegeringmycket de som av av
byggnadsvårdsbidraget, se avsnitt 3.5.2. Antalet ärenden kan för-

öka i och med de ansökningar tidigare inom detväntas rymtsatt som
låneunderlagetordinära i stället riktas direkt kulturstödet.motnu

Denna ökning i kan dock för varje enskild länsstyrelsesig inte anses
motivera för kulturrniljöfunktionen.utökade resurser

fåDäremot kommer länsstyrelserna administrativaatt nya upp-
gifter med in underlag för och betala de bidragen. Dessaatt ta ut nya
arbetsuppgifter utförs idag inom länsbostadsnämndslboverks-
organisationen och belastar budget där. När hanteringen kultur-nu av

överförs till länsstyrelsernaRiksantikvarieämbetet bör denramen
också åtföljas erforderliga för den administrativa han-av resurser
teringen.

7.4.3 Ansökningsförfarande

I det generella bostadsfinansieringssystemet kan fastighetsägarenya en
söka räntebidrag i efterhand. möjlighet kan inte kul-Denna gälla det
turhistoriska också måstestödet, vilket klargöras för fastighetsägarna.
Ur antikvarisk synpunkt det krav kulturhistoriskbestämtär ett att en
bedömning någraskall utförd ingrepp påbörjas.innanvara

såvälI projekt där räntebidrag kulturstöd yrkas innebärett som
denna restriktion igångprojektet inte kan före antikvarisksättasatt
expertis godkänt Om ändå igångdet. projektet byggherrensätts är
hänvisad till enbart räntebidragsstödet.

7.4.4 Utbetalning

Beräkningen utgåstorleken det stöd bör vid ombyggnadav som av
kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse sker idag läns-genom
bostadsnämndens försorg. För bedöma skäligheten i uppgivnaatt
kostnader begär länsbostadsnämnden ofta in avtal och underlag för
upphandlingen. För- och slutbesiktning utförs alltid. Den administra-
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skötsräntebidragenutbetalningenkringtiva hanteringen avav
lånen, SBAB.fråga de tidigareBoverket och, i avom

bygg-RiksantikvarieämbetetsfrånutbetalningAdministrationen av
ibland in,Offerter begärsform.nadsvårdsbidrag har menen annan

godkändeftersökandeniställetSystemet byggeringet krav.är att
frånbidragetgodkändadetfår rekvireraslutbesiktningantikvarisk

kopiorbifogade styrktahjälpRiksantikvarieämbetet, med avav
Systemetbidraget.på minstbeloppbetalda fakturor motsvararsom

avgränsadevälutgår för ellertill bidragär ettanpassat att paren
sammanhang.funktionellt i sittåtgärder och är

han-omöjligti praktikenverifikationermedEtt förfarande attär
bestårombyggnad,kompliceradgällerdet störrenär avsomtera en

ochi varandrainvävdaarbetsmoment ut-antal är somett stort som
anti-deexakt skiljadå möjligtpå inteförs entreprenad. Det utär att

sökandenföreslår ställetiUtredningenkvariska överkostnaderna. att
avkast-kostnader ochredovisa sinaansökningstillfället skallsjälv vid

iskälighetenbedömadärefterLänsstyrelsen kanningsförväntningar.
kunskap.ocherfarenhettidigarekostnaderna, grundatde uppgivna

kul-beviljadebörgodkändabesiktigade ochEfter det arbetena äratt
Vid tvek-verifikationer.särskildaturbidrag betalaskunna utanut,

förordningen be-med stödfinnas möjlighetsamheter skall det att av
verifikationer.in ochoffertergära

hanteringförenklad7.4.5 Effektivitetsvinster genom

värdefulltkulturhistorisktombyggnadstöd tillEn ansökan ettavom
innebärförslagUtredningensmånga instanser.hus idag enpasserar

påtagligmedförsigvilket ireduktion fyra instansermed eller entre
förenkling.

kommunalnågoninteförutsätterbostadsfmansieringenDen nya
delegeringEnförmedlingsorganen.de s.k.medverkan avgenom

till läns-Riksantikvarieämbetetfrånmedlenbeslutanderätten över
i fram-kommerkulturstödsärendenföreslås. renaAllastyrelserna

kulturmiljöenheter,länsstyrelsernashandläggastiden enbart att av
myndig-Omvid behov.remissinstanslänsbostadsnämndenmed som

tillfrån Boverketöverförsstödet dessutomförhetsansvaret
instans.ytterligareförsvinnerRiksantikvarieämbetet en
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Den planerade delegeringen i kombination med reduceringen av
antalet handläggande innebära avsevärdinstanser kommer att en
effektivisering. handläggningstiderDubbelarbete försvinner, kortas
och kommer få den totala resursanvänd-bättreatt ettman grepp om
ningen.

7.5 Möjlighet till vissa insatser inom förramen
bostadsfinansieringen

Förslag kvarståEn viss begränsad kulturinsats bör inom
för den bostadsfinansieringen. möjlighet tillgenerella Enramen

förhöjning det ordinarie bidragsunderlaget för ombyggnad,av
till nivå gäller för förnybyggnad, den kultur-upp samma som

historiskt värdefulla bebyggelsen kan vinster i admini-storage
stration och effektivitet till rimlig kostnad.en

bostadsñnansieringssystemetDet kommer generellt betydaattnya
kapitalkostnaderna vid ombyggnad blir högre, ombygg-ävenatt om

naderna troligen blir mindre omfattande framöver. Kulturhusen med
sina särskilda kostnader kan hamnadärmed i läge.ett utsatt

I den enkät till länsantikvarierna redovisas i avsnitt 2.5 fram-som
kom huvuddelen den mängd ärenden där statligt kul-att stora ettav
turstöd inom det ordinarie bidragsunderlaget småärenden.ärryms
Den omläggning genomförs kommer sannolikt medföraatt attsom nu

mängd ansökningar sådana mindre belopp kommer atten om upp-
komma anspråk kulturramen.som

Utredningens utifrånhar förhållandendessa dragit slutsatsen att
det, i till vad beslutats avreglering bostadssubven-motsats som om av
tionerna, borde rationellt inom bostadsfinansieringensattvara ram
behålla viss möjlighet till förhöjt bidragsunderlag för antikvariskaen
merkostnader. åstadkommasDetta kan följande sätt.

En förhöjning bör kunna utgå endast för den kulturhistoriskttyp av
motiverade anpassningskøstnader beskrivits i avsnitt 5.1.2. An-som
passningskostnader uppståkan nödvändiga ingrepp skall utförasnär

sådant de såmärks litesätt möjligt.att som
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anpassningskostnaderfrågaenbartbör härDet som sam-omvara
ingår iåtgärderåtgärder, dvs.stödberättigademanhänger med som

i5.1.2 börredovisats avsnittSom tidigarebidragsunderlaget. man
i deombyggnaderanpassningsåtgärder vidnormalt inbegripaövrigt

PBLs 3ivarsamhetskravetgenerellaunder detåtgärder fallersom
betraktasbör därför inteanpassningsåtgärderSådana10Kap som

kulturstöd.tillberättigatöverkostnad ochkulturhistorisk vara
denombyggnaderförbehållen ärFörhöjningen bör avsomvara
förtaketöverskriderkostnadshänseendeiomfattningen projektetatt

uppgåbidragsunderlaget kommerombyggnad, dvs.schablonen för att
finansi-fall börnybyggnad. I dettaförbidragsunderlagettill 80 % av

återstående 20till deeringsutrymmet motsvarande procentenupp
utnyttjasnybyggnad kunnamotsvarandebidragsunderlaget förinom

anpassningskostnaderna.motiveradeantikvarisktför täcka deatt
begränsningen80 %sådan talarordningFör motsvararatten -

nybyggnadsscha-ingår imarkvärdeteoretiskt beräknatett som
inteemellertidmarkanvändning böroch ändradblonerna. Rivning ses

kulturhistorisktombyggnad detillnågot generellt alternativ avsom
ochbevarasde skallAvsiktenvärdefulla bostadshusen. är att

detaljplanen.många gånger utsläkt iföljaktligennybyggnadsrätten är
isolerattomtmarkenmånga tveksamt över-fallDet därmed iär om

något faktiskt värde.åsättashuvudtaget kan
förförutsättningbörantikvariska värdetIntyg det attvara enom

rambegrän-bör inteutgå. Förhöjningenstödet skall kunnadet extra
med hur denjämställaskundebordehanteringen garan-utansas,

då intyg1988161 43 §SFSterade hanterades nyligen,räntan a
låta dentillräckligt förfrån värdetantikvarisk expertis attvarom
bostads-vanligaför denutgå inomlägre garanterade räntan ramen

finansieringen.
sammanlagdaombyggnader där deomfattandeBeträffande mindre
fördyring80-procentstaket, börnårkostnaderna inte till enupp

ombyggnadenanpassningsåtgärder kopplade tillgrund natur-ettav
sker inomskälighetsbedömningingåkunna i denligt sätt ramensom

Redan självaräntebidrag.bidragsunderlaget förberäkningenför av
eftersomskälighetsbedömasmåsteför åtgärdengrundkostnaden

under-dentillämpa förbidragsschablonernågradet inte finns att
liggande stödberäkningen.
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Efterhand bostadssubventionema minskar kommer värdetsom av
stödet minska. Under tiden kan antal småbidrag,att ett stort som

skulle kulturramen påhanteras enklareöver sätt.ettannars
Kostnaden för den föreslagna förhöjningen mycket svår be-är att

räkna. De avgörande faktorerna hur många projekt kommerär som
igång och hur genomgripande ombyggnaderna blir. höjningEnpass
från 80 till 100 % bidragsunderlaget kan i fall innebäraextremaav
210 000 kr ombyggd lägenhet. Detta kan ställas i relation tillper
nyligen genomförda genomgripande ombyggnader flerfamiljshusav
från sekelskiftet Stockholms malmar där de godkända anpassnings-
kostnaderna uppgått till l mkr fastighet. Vanligen kommer detca per

frågabli mycket mindre belopp knutna till specifikaatt om
nyinvesteringar.

7.6 Utformning och hantering stöd tillav
arkeologiska undersökningar vid bostadsbyggande

Förslag Tilläggslånen för undersökning fast fornlämningav
omvandlas till bidrag. Nuvarande regler för stödet behålls i
huvudsak, bidrag bör inte utgå stårexploatering i mot-men om

till antikvariska värden.sats

7.6.1 Utformning stödetav

En tilläggslånenomvandling för undersökning fast fornlämningav av
engångsbidragtill innebär administrativa fördelar likartat slagav som

redovisats beträffande tilläggslånen för bostadshus under avsnitt
7.4.1. Genom samordna beslut enligt kulturminneslagen till-att om
stånd till ingrepp i fast fornlämning och bidragbeslutet inom en
myndighet, länsstyrelsen, kan väsentliga administrativa rationalise-
ringsvinster uppnås.

Motsvarande gäller samordning med det föreslagnaäven de-en
centraliserade bidraget till kostnader för undersökning fastm.m. av
fornlämning 19881189. bådaDe bidragen bör slåsutan att samman
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Överföringar mel-långt möjligt.såhanteringsmässigt samordnas som
lan anslagsposterna bör kunna göras.

stöd.förändra villkorenfunnit anledninghar inteUtredningen att
förtydligandereglerna ochbehövs dock viss justeringDet ett avaven

länsbostads-finns inomändamålsbeskrivningen. sakkunskapDen som
för frambehövasi fortsättningennämnderna kommer att taäven att

storlek.underlag beräkna bidragetsför att

villkor för stöd7.6.2 Krav och

bostadsbyggandetill enbart visstLiksom stödet begränsastidigare bör
förKostnaderarkeologiska kostnader.direktaoch endast avse

olika slag,kringkostnadergrovarbetskraft, liksommaskiner och av
bör betalas företaget.av

fornlämningarundersökningarStödet bör begränsas till att avavse
falli vissaSådana fornlämningar kansynligt jord.märkeutan ovan

jämförtkonsekvensernasvårare förutseför företagen att av,vara
vidareStödet börupplevelsevärde.fomlämningar med tydligaremed

iexempeltillfornlämningen,förkostnader till skyddkunna ävenavse
Riks-grundläggning enligtöverkostnader för så kallad skonsam av

metod.antikvarieämbetet godkänd
skadasvärdenantikvariskautgå särskildaBidrag bör inte avom

delarkulturmiljövården redovisatföretaget. Sådant värde kan attvara
partiervissabevarandevärda t.ex.fornlämning särskilt avav en som

nybyggnadplaneradellerkulturlagren stadsbildningi äldre att enen
Tillkulturhistoriskt värde.medkräver rivning byggnad stortenav

antikvariskaförbättradevillkorbidraget bör kunna knytasäven om
begränsningexempelvisnybebyggelse,lösningar planerad avav

våningsantal.
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7.7 EG-aspekter

lånestödFrågan hur påverkar omställninginträde i EGettom en av
till andra två dels själva stödformensstödformer kan aspekter,ses ur
relevans, meddels hur de krav och villkor harmonierarsättssom upp
motsvarande föreskrifter EG-ländema.i

Beträffande stödformen i och för sig intekan den ärnoteras att
kontroversiell, i andra länder ofta har valt stödjaatt attmen man
kulturvårdande insatser skattelättnader. Denna användsväggenom
inte Sverige, ocksåi svensk EG-anslutning kommer attmen om en
innebära råder inomsuccessiv anpassning till de synsätten som
Gemenskapen, frågor stöd viakan förutse skattesystemetatt omman
såsmåningom i Sverige.kommer aktualiseras ävenatt

Vad gäller de krav och villkor ställs kan konstateras iattsom man
EG-länder Frankrike mycket in-och England har strängaresom en
ställning till formellavilka kompetenskrav kan ställas den somsom

förtroendet hantera kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Seattges
7.5.2. En anpassning kulturmiljö-vårdandehärvidlag skulle ur syn-
punkt Fråganvälkommen. kräver dock ordentlig belysningvara en
och genomgång inte möjlig inom för denna utredning.ärsom ramen

7.8 Regionalpolitiska konsekvenser

I och med stödet fördelas på länen redovisat kommersättatt en
övergång från lån till bidrag positiva konsekvenser regional-att av
politisk En klar fördel kommer, påpekats,tidigare det fak-art. som

innebära länsstyrelserna fåkommer bättre överblicktum att att att en
det totala utgår.stöd Möjligheterna tillöver samverkan mellansom

kulturmiljövården och andra näraliggande verksamheter regional
och lokal nivå, såsom naturvård och regionalpolitiskt motiverade
kulturverksamheter i kommer kunna förbättras, vilket görstort att
det möjligt insatser dit där de behövs bäst helhets-att styra sett ettur
perspektiv.
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övergångsreglerochför ikraftträdande7.9 Tid

bostadsfmansierings-förändringar i1993 träder dejanuariDen 1
iförslag lagtskapitel Deför ikraft redogjortsisystemet somsom

samtidigt,genomförastidsskäl intekanföreliggande utredning av
så möjligt,kraftträder iföreslår deutredningen snartatt sommen

för-bidragsunderlagförhöjtbeviljaMöjlighetenl juli 1993.dvs. att
blir underdettaKonsekvensen1993.svinner den l januari attav

tilläggslån för bygg-enbarthalvåret 1993 kanövergångstiden första
efter-formella problemmedför inganadsminneshus beviljas. Detta

tilläggs-förhöjning innankravfinnsdet inte i dagens systemsom
kanså i praktiken. Däremotoftast tillämpaslån utgå, detkan även om

klassi-något stöd beviljas till hushalvår ärunder detta inte som
bygg-intevärdefulla,kulturhistoriskt ärficerade avmen somsom

nadsminnesklass.
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underhållochKulturstöd ombyggnadervid

Fastighetsekonomiska aspekter-

Bakgrund

hittillsharunderhåll bostäderochKulturstödet för ombyggnad av
bostadsbyggande.tillsedvanliga stödetsammanlänkat med detvarit
omvandling. Menunder starkdock justHela bostadspolitiken är nu

fram-utformas ikommerhur till bostadsbyggandetexakt stödet att
bostadsmarknadAvregleradutredningentiden är trots

visarerfarenhetenförutsägbart. FörSOUl992.24, heltinte att
statsfman-snabba. Denutveckling kankasten i bostadspolitikens vara

bostads-högamed den allmäntsiella situationen i kombination sett
påtydasbara kanden generella trendenstandarden dock ettgör att

ombyggnadtill ochregeringsinnehav; bidragensätt oavsett avny-
underhållsåtgärder.minskar, bidragen tillbostäder liksom rena

bidrag. En konse-också från till selektivaUtvecklingen går generella
få bidrag.förväntasi framtiden kankvens blir långt färre objektatt

minska.också förväntaspå bidragen kanStorleken de enskilda
punktformåterges här iNågra andra reflexionergenerella

fastighetsägareninnebäregenñnansiering ökar. DetKraven att0
gå runtskafastighetenmåste kapital ochandelstörre attsatsa eget
bådelång siktochhyresinkomsterna. minskar kortmed Detta an-

omfattning.åtgärdernasoch enskildatalet ornbyggnader och deny-
marknadsmässig. DetHyressättningen förväntas blikan merao

iombyggnadpå ochsikt stöd tilltorde samhälletsinnebära att ny-
förväntakaninnerstadslägen helt. Omvänteller uteblirblir litet man

stöd.åtgärder får relativtglesbygden störresettatt
lågkon-kostnadshöjningaroch generellaSkattereformen samt0

beståndet hyreslägen-hyresnivån det svenskaijunkturen gör att av
nivå.marknadsmässigpå9080 áheter till ärprocent ennu

kanprivatakooperativa ochallmännyttiga,Fastighetsföretagen --
sänka kostna-tvingashöja intäkterna,därför generellt inte utan man

underhållskost-drift- ochlångsiktigtförderna. Intresset att spara
underhålletSärskiltså justvaritnader har aldig stort avsom nu.



107Bilaga SOU 199280 1

ombyggnadernyckelfråga bidragen tillfastigheterna blir nären
minskar.

på denFinansieringen och ombyggnad sker öppna0 av ny-
ingåendekreditmarknaden och framöverdär bankerna gör pro-nu

projektkalkyler vadjektbedömningar. underliggandeKraven ökar
hyresnivåmarknadsförutsättningarkostnadsredovisning och läsavser

och uthyrningsgrad.
underskottsavdragFör privata fastighetsägare minskar värdet0 av

grund Samtidigt ökar betydelsensänkta marginalskatter.av av
då in-skatteavdragen för värdeminskning byggnaderna 4% av

vesteringen får år stället för tidigare 2%. Enskrivas varje i somav
snabbare skattemässig avskrivning och relativt utbytesämresett av
underskottsavdrag marginalskatter ökade motiv förlägregenom ger

underhåll.ombyggnad i relation Minskade ombyggnadsbidrag hartill
dock motverkande effekt.och troligen starkareen

Allmännyttiga bostadsföretag privata fastighets-beskattaso som
vilket fonder därbl innebär möjligheterna byggaägare attatta upp
undgår frånbeskattning radikalt minskar. fonderna be-Räntanräntan

skattas dock 25% från år. Hålls dåendast med och med infla-nästa
långsiktigttionen låg nivå kan fonderna realt positiven ge en av-

kastning. Möjligheterna bygga fonder underhållför framtidaatt upp
då relativt goda. för högaDen närvarande realaär räntan gynnar

finansiering via fonduppbyggnad.
Villabeskattningen utformas förslagenligt schablon-o som en

beskattning den direkta fastighetsskatten bort. Schablonen inne-tas
bär bl inga direkta underskottsavdrag Avdrag föratta ges. ges
räntor.

förhållandenDe återgetts i huvudsak institutionellsom ovan, av
karaktär, inverkar eller mindre fastighetsägarens vilja ochmer

bebyggelse.ekonomiska förmåga bevara kulturhistoriskt värdefullatt
Det ocksåkan uttryckas de olika faktorerna delutgörattsom av en
institutionell miljö.

Men viktigare för fastighetsägarens projektkalkyl och ekonomiän
de allmänna samhälleliga förutsättningarna påär övergripandesom

nivå uttrycks i realränta, inflation, BNP-tillväxt och arbets-termer av
löshet. Aldrig i modern tid lågkonjunkturenhar såvarit djup och
byggsektorn i sådan kris. En realränta på 6-8 ditoprocent, procent
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förutsättningardåliganegativ BNP-tillväxtför arbetslöshet och ger
lönsamhetskrav.finnsbyggande där detför alla former av

för-fastighetsmarknaderna kanpå ochLågkonjunkturen bygg-
strukturför-medlågkonjunkturen90-talet Tyväntas ut. parasvara

från utbuds-gårhela sektornbl uttrycksändringar att enavsom a
konsumtionefterfrågan Entillvaro till situation därstyrd styr. storen

min-blirsubventionernaminskaförväntasbostäder kan därtill närav
förändringarnaföljdEn ärhar förändrats.dre och skattesystemet av

någonpå direktavkastningsinfastighetsägarna ska levabl gene-atta -
ökarår. förutsättningarpå många Nyarell värdeökning inte i sikteär

framtids-sinainförockså kännerden osäkerhet fastighetsägarna
medjämförtmånga kalkylerradikaltförändrarbedömningar. Detta

l980-talet.
stödetmiljösamhälleliginstitutionell ochäri förändradDet somen

så pekarsammanfattningsvisåtgärder Ochkulturvårdande skatill ses.
delarallra flestamiljön i deekonomiskamycket den allmännaatt

tillstödomfattandeSamhälletstidigare.blir jämfört medsämre
på projektenskravställer högreminskar, bankernabostadsbyggandet

kal-sinatill risk ihänsynbärkraft och fastighetsägarna störretar
strukturför-samtidigt medlågkonjunktur ochikyler. Detta sker en

ändringar fastighetssektorn.i
underhållombyggnad ochvidUtformningen kulturstödet avav

grundläggande principerpåbostäder bör bygga som sam-samma
sökertrend därvidEnhällets övriga till byggsektorn.stöd är att man

åtgärder dockkulturbevarandeförenklingar. för ärKännetecknande
unik.mindreelleromfattningvarje åtgärd till och äratt art mer

svåradärförbeslutsunderlagenLångt drivna schabloniseringar i är att
administrativadetinomåstadkomma. hämtafinns däremotVinster att

området.
uttalastill utredningenI direktiven 199264Dir. att

factoår. deDet stöd170 kronorkulturramen miljonerär somper
åt-deleftersommångdubbla belopputgår uppgå tilltorde aven

bostadsstödet.ordinarieför detinomgärderna finansieras ramen
kulturhistorisktavseendeunderhållsåtgärderombyggnaderMånga och

till utförandealdrig kommabebyggelse skulle dessutomvärdefull
bostadssubvention.någon formellerräntebidragutan avannan

Åtminstone ovanstående; 1 Detslutsatser kan drastre av
effektiva stöd-viktigare medjämfört tidigaremedär nu
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former åtgärder.fastighetsägaren tilluppmuntrarsom egna
engångsbidrag2 Värdet iär dagens ochav rena morgon-

dagens osäkra fastighetsekonomiska miljö relativt högt, och
på3 Kulturramen 170 miljoner kronor iär tänkt situa-en

tion bostadssubventioner en i herrens näsautan snus om
upprätthålla påvill nivå åtgärder.dagens bevarandeman

För utforma kulturstödet påvid ombyggnad och underhåll bästaatt
gäller det förstå hur fastighetsägarensätt generellt tänker vidatt mera

investeringar hur Samhällsekonomi och institutionella regler på-samt
verkar kalkylerna. Den fortsatta diskussionen i detta försPM därför
under följande rubriker;

Fastighetsägarnas räknasätt att
Olika ekonomiska stödformers egenskaper
Krav beslutsunderlag för bidrag
Slutsatser

Fastighetsägarnas sätt räknaatt

I detta avsnitt beskrivs kortfattat och förenklat hur olika typer av
fastighetsägare generellt kan förväntas tänka och räkna vidmera om-
byggnader och underhåll. Endast de faktorer kan förväntas hasom
någon betydelse för kulturstödets utformning med.tas

Oavsett fastighetsägaren vinstdrivande, de privataärom som
fastighetsägarna eller kostnadsminimerande kooperationen,tsom ex
så finns utgångspunkt för alla former kalkyler in-en gemensam av -

kapital ska något förräntas. Detta gäller också för denvesterat sätt
villaägare. Förräntningskravet kan påuttryckasstora flera,gruppen

eller mindre komplicerade Och olika fastighets-sätt.mer typer av
tänker något olikaägare sätt.

Villaägarna har 1970-under och 1980-talen inte räknat någon
direkt kapital.ränta Detta förklaras till deleneget satsat största av
inflationen och den därav följande nominella värdestegringen. Men i
dagens situation med låg inflation och hög realränta försik-är man
tigare med kapital. Ty det inte lika självklartatt ärsatsa eget som
tidigare kapitalet bibehålls tiden osäkerhetenöver värde-att om-
utvecklingen har ökat. Effekten blir tillskriver på deträntanatt man
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kanrisktillägg. Dethögtrelativtomedelbart ochkapitalet settettegna
kapital.direktavkastningskravinförtuttryckas egetettatt mansom

underhåll finns dockombyggnad ochförvillaägarens kalkylI ett
värdesubjektivtprestige,beakta;faktorerflertal andra ettstatus,att

investering,inte enbartSmåhusboendetboende ärett eget etc. enav
på.prägel Sättenvillockså konsumtion attsättautan egenmansom

underhåll därförombyggnader och äroch fatta beslutkalkylera om
individuellt bland villaägarna.mycket

utgångspunktenkel ochhyresfastighetsägarnaFör är gemensamen
skaHyrornaminst bankräntan.förräntas medombyggnad skaatt en

så satsade kapi-dettidenDoU-kostnaderna minskahöjas och över att
då uttryck fördettabankenfårtalet minst ärränta somsamma -

alternativtänkande.ett
oftasmå innehav,och harprivataflesta hyresfastighetsägareDe är

storamånga avseendenifungerar3 till 10 lägenheter. Dessa som
eko-blandas dehyresfastighetertillvillaägare. dessaFör rentägare

Ägaren borsocio-ekonomiska aspekter.mednomiska motiven mera
flestadedetsamma. Förmed skötseln ägareofta i huset och själv av

åtgärder utförsDevälvårdat självklarhet.hus störreär ett somen
fastighetsägareägareskiftet. För dessa är,tillsker ofta i anslutning

faktor. Dethämmandelikviditetenför småhusägaren, ofta ensom
på likvidi-på sikt kanåtgärd klart lönsaminnebär är stupaatt somen

ofta tämligenharåren åtgärden. Tytetsunderskott efter ägaren en
privatekonomi.normal

också allmännyttigaframöverStörre privata fastighetsägare, samt
ekono-projektkalkylerbostadsföretag, förväntaskan göra rent

för risk räknasmed tilläggvinstmotiv. Räntamiska grunder och med
individuellt för varjeskerpå riskbedömningendet kapitalet ochegna

sigdock skiljafastighetsföretagen kanprojekt. de olikaPolicyn i
underhålla, 2ochbyggamarkant l väljer mellanhur att omman;

storlek3 väljerboendemiljöer,arkitektonisk utformning ochväljer
minskaddocktidigare tordepå åtgärder Enligtenskilda etc. en

utsträckningileda tillbidragsgivning till ombyggnad störreatt man
Eftersattför byggaunderhåller fastigheter i ställetsina att om.

ochmindre lönsamtpå ombyggnad torde bliunderhåll avvaktani
vanligt.därmed mindre

och räkna illustrerastänkaprivate fastighetsägarensDen sätt att
RBF-stöd. ställetutnyttjat k Ihittills i liten omfattningmed att sman
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har valt direkt för underhållskostnader.avdrag Orsakengöraattman
den omedelbara effekten reparationsavdragetär betydligtatt ärav

framtidanuvärdet de räntesubventionema.större än Exempelvisav
kan påavdrag 100 000 kronor minskad utbetalning för skattett ge en
och sociala avgifter motsvarande 60 000 kronor för privatedenca
fastighetsägaren vilken driver verksamheten enskild firma.som

årligaNuvärdet räntebidrag kronor då aldrigett tusenav om par ger
effekt räknat i nuvärde.samma

Bostadsrättsföreningarna kan kostnadsföretag.sägas Devara rena
lånefmansierar i utsträckning sina ombyggnader, vissaävenstor men
delar underhållet. Låneräntan då kalkylerna. Framöver kanstyrav

dock förvänta bankerna för bostadsrättsföreningarnaävenattman
ställer krav kapitalinsats.större egen

Speciellt för bostadsrättsformen den komplicerade beslutssitua-är
tionen. Antalet beslutsfattare och alla bostadsrättshavare kanär stort
ha utgångspunkterolika för sina överväganden. Med radikalt minska-
de bidrag till ombyggnader och underhåll och ökade påkrav egen-
finansiering kommer denna upplåtelsefonn få problem medatt stora
genomförandet ombyggnader,större omfattandeävenav men mera
underhållsåtgärder.

Ovanstående kortfattade beskrivning antal ägarekategorierettav
ska tillsammans med framför allt bankernas agerande. Ty banker-ses

riskaversion, och klara ovilja finansiera projektattnas som ger
betalningsunderskott åren efter investeringen kommer i stor ut-
sträckning vilka projekt genomförs.att styra som

Olika ekonomiska stödformers egenskaper

Det ekonomiska stödet kan tekniskt och administrativt utformasrent
olika Här diskuteras kortfattat engångsbidragsätt. kontra ränte-

bidrag och avskrivningslån. Dessutom diskuteras statliga kredit-
garantier och skattesubventioner.

Rent principiellt handlar det efter vissa regler fördelaattom en
viss Detta kan betalningsmässigt ske i klumpsummasumma pengar. en
eller fördelat tiden. För såväl bidragsmottagarenöver givarensom
staten får stödformerna olika inverkan lönsamhet, risk och lik-
viditet resultat- och balansräkning. För den handläggandesamt stat-
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möjlig-administrationpåverkas behovetmyndighetenliga samtav
åtgärden.följapåverka ochheten att upp

avskrivningslånräntebidrag ochkonstrueratekniskt kanRent man
fastighetsägaren likaförkapitalvärde är ettnuvärde stort somvars

så påverkasräntebidragsreglemainvesteringsbidrag. Förutom nu-
fastighetsägarnaindividuellt hurdockräntenivån. Detvärdet ärav

Värderingenidag.klumpsummaframtida bidragvärderar contra en
in.framtidenupplevda osäkerheten vägsdendärsker via ränta omen

införosäkerhetupplevamånga fastighetsägaretordeJust storennu
utveck-ochräntebidragupptrappningavseendeframtiden t avex

fram-innebärosäkerhetEnnominellaför denlingen atträntan. stor
engångsbidragförlågt. talarvärderas Detta att etttida bidrag

pengarna.förkulturger mest
stället föriengångsbidraginvesteringsbidragMöjligheten till
till SOUförarbetenadiskussionvarit tillräntebidrag har uppe

valt detintetillanledningenfrämsta199224. troligenDen att man
belastningden initialainvesteringsbidragetförhållandevis enkla är

budgeten följerInverkanpåuppstå statsbudgeten.skulle attavsom
verkartvå stödsystemskulle haövergångsperiodunder somman en

fullt ut.

följande egenskaper;engångsbidrag bl positivaharEtt a

förstå allaenkelt förDet är parteratto
administrationjämförelsevis litenDet krävero

för fastighets-kalkylerbarträntebidrag,Det jämfört medär t exo
Sammasjunker.räntekravetminskar osäkerhetenvilketägaren -

kulturbe-engångsbidrag kanpengar i form ge meraav
formiåtgärder stöd,tiden utdragetivarande än ett t avex

avskrivningslånräntebidrag eller
vissframgår kandirektbudgetbelastningStatens ge enman0 -

inga kostnader.sedan tillkommerkulturram och extra

med engångsbidrag kanDirekt negativt ett vara;

förvinsteråterbetalningsklausul kan geengångsbidragEtt utano
for-osäkerhet i alladå betydandedet alltid finnsfastighetsägaren en
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projektkalkyler. Omvänt finns också möjligheter tillmer av
förluster.

Det inte i efterhand, ochär med direkt koppling till ränte-o
subventionerna, besluta nedsätting bidraget i de fall fastighets-om av

inte hanterar skötsel fortlöpandeägaren och underhåll godtag-ett
bart sätt.

Ett räntebidrag kan ha följande egenskaper

Villkoren kan, enligt nuvarande efterhand ändraso system,som av
Detta skapar osäkerhet för fastighetsägaren och därmed lågtstaten. ett

kapitalvärde. Staten kan justeringsmöjlighetenomvänt för-se som en
del.

Ett räntebidrag kräver fortlöpande administration ocho en ger
beroende på utformning osäkert utfall för framtida statsbudgetarett

Om förändras kraftigträntan kan bidraget bli såväl under-o som
överdimensionerat.

avskrivningslånEtt kan utformas på flera olika och hasätt egen-
skaper ligger mellan engångsbidragets och räntebidragets. Dennasom
lånefonn har framför allt den egenskapen det efter hand kanatt an-

till det kassaflöde investeringen upphov till.passas ger
I takt med de generella och direkta subventionernaatt avvecklas till

bostadsbyggandet blir olika former kreditgarantier allt vik-av
tigare. Det följer finansieringen sker den kreditmark-att öppnaav
naden på dess villkor. En statlig kreditgaranti skulle kunna medföra
bättre lånevillkor, också lån överhuvud betalas till åt-att tagetmen ut
gärder ligger ovanför något bedömt avkastningsvärde.sättettsom
För tillfället kreditprövningarnaär relativt omfattande mångaoch
projekt på finansieringen. Långtgående kreditgarantierstupar kan
dock inte bra kvalitet beslutsunderlagen.utanges

Utformningen skattesystemet bygger principenav nu om neu-
tralitet och ingen intressegrupp eller kollektiv skattebetalareatt skaav

Beskattningen löpande inkomster och kapital har så långtgynnas. av
det går inom för nominellt skattesystem gjorts likformig.ettramen
Med dagens uppfattning regelsystem det därför svårtär moti-om att

särskilt kulturstöd skatterabatter. Då den sista ändringenvera genom
fortfarande inte gjord i skattesystemet,är med tanke EG-an-a
passningen, kan dock följandenämna möjliga former subven-man av
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för skattesystemet;åtgärder inomkulturbevarandetioner till ramen
undgår beskattning,underhållsfonder hela eller delardärl räntanav

inte be-bidrageller 3värdeminskningsavdrag,2 förhöjda som
skattas.

inkomstslagetbehandlas idiskuterasengångsbidragDet ovansom
1följandeneutralt skattesystemoch i sättnäringsverksamhet ett

den skatte-innebärinvesteringskaraktäråtgärderBidrag till attav
gradmotsvarandeminskar ianskaffningskostnadenmässiga som

2blir mindre.värdeminskningårliga avdragen förbidraget och de
och bidragetåtgärdenavdrag för helaunderhållsåtgärderFör tasges

sker vid denschablonbeskattasvillaägarenintäkt. För somupp som en
ochbidragetskattemässig redovisninglöpande beskattningen ingen av

delvis täcka.helt ellerde kostnader det attavser
effektivtutgångspunkten förSammanfattningsvis bör ett
känner,fastighetsägarenminska den osäkerhetstöd attvara

enkeltochlikviditetsproblemen attinitialareducera de vara
vill-engångsbidrag dessauppfyller bästadministrera. Ett

också fastighetseko-Engångsbidraget i osäkerärkor. en
stödform.effektivnomisk miljö en

eventuella initialadeenligtengångsbidragetNackdelen med är ovan
han-då parallellt skauppstår förlikviditetsproblem staten mansom

tilläggslån detochräntebidragmeddels det gamla samtsystemettera
engångsbidrag.mednya

kreditgarantisystemetstatligadetengångsbidraget börVid sidan om
teoretisktbostadsinvesteringar kanordinärautvecklas. För rentman

tänkbartknappastkreditförsäkringar. Detta närprivatatänka sig är
osäker-debebyggelse ochvärdefullkulturhistoriskt störredet gäller

förknippade med denna.finnshetsmoment som
siktutformas bör övervägastödOavsett hur attstatens mannu

bidragsgivningenstatligafrån reguljärakulturstödet denfrikoppla
allt flerscenarietbyggerbedömningenbostadsbyggandet. Den att
statligaskepå sikt kommeråtgärder avseende ombyggnad utanatt

mark-kdiskussionensådan ordning blirMedbidrag. t om sexen
På siktkortombyggnad ointressant.bidrag vidbelåning och förhöjda

ha kvarmedadministrationsvinsterbetydandedock finnaskan det att
modifierad form.ordning idelar nuvarandeav

gällernuvarandeförmodifiering inomEn viktig systemramen
kulturhistoriskt värde-ombyggnadsschablonen. Den byggrätt ensom
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full byggnad ligger på kan värdelös eftersomräknas markensom
saknar eller har mycket begränsad alternativ användning. En höjning

bidragsunderlaget till 100 nybyggnadsschablonen iprocentav av
stället för 80 då välmotiverad.ärprocent

påKrav beslutsunderlag för bidrag

Vilken form beslutsunderlag krävs för kulturstöd bör avgörasav som
bakgrund följande faktorer;mot av
Kompetensen hos de ska fatta beslut bidrag. Hög kompe-o som om
hos dessa möjliggör schablonisering.tens störreen
Utvecklingen beslutsunderlagen i samhället i Övrigt. Nu talaro av

förmycket bankerna kommer ställa väsentligt påkravatt störreatt
underlagen för kreditbeslut. Förutom den kortsiktiga likviditeten vill

också ha uppfattning den långsiktiga lönsamheten uttrycktman en om
via driftnetto och förräntning kapital.av

ÅtgärderProjektens allmänvanlighet. för bevara kulturhisto-o att
riskt värdefull bebyggelse alla eller mindre unika vilketär talarmer
för begränsade möjligheter till schabloniseringar. Detta utesluter dock
inte enkla mallar och exempel på kostnads- och lönsamhetsredo-att
visningar utarbetas.

I beslutsunderlaget bör ingånaturligtvis kostnadsredovisning,en
också redovisning de intäktsmöjligheter ochmen extraen nytto-av

värden särpräglad bebyggelse kan Ty itsom ex en ettge. mera
marknadsmässigt hyressättningsystem kan kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse ha intäkter bör påverka stödets omfattning.extrage som

För hyresfastighet bör förutom kostnadskalkyl ocksåen man en
kräva information vilka driftnetton hyra minus drift och under-om
håll förväntas. Dessa driftnetton uttrycker fastighetens förränt-som
ningsförmåga och grunden för all lönsamhet. Små driftnetton iger
relation till räntebelastningen dålig lönsamhet. Exempelvis kanger

utveckla nyckeltal för normala hyror, driftkostnader, under-man
hållskostnader och driftnetton. Första årets intäkter och kostnader i
form driftnetton och räntebelastning bör alltid liksomav presenteras

framskrivning situationen 5 åroch 10 hur utvecklas lik-en av om -
viditeten
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ischabloniseringartillmöjligheternaSammanfattningsvis torde
finns iEffektivitetsvinsternabegränsade.beslutsunderlagen vara

beslutsunderlag skapåhandläggningsrutinerna. Kravenstället i vara
ärendena.handläggerhos dehögentydiga och kompetensen som

också samlad.fråga böri dennaKompetensen vara

Slutsatser

engångs-underhåll i formombyggnad ochKulturstöd till1 av
stödformer.med alternativajämförtfördelarbidrag har klara

ochkalkylerbarhetenföradministrationenFördelarna attstaten,avser
stöd utdragetjämfört medrelativtvärdet för fastighetsägaren är stort

statligasatsadedå utbytefås förFörutsättningartiden.över ett gott av
effektivt.relativtengångsbidrag kanett varapengar -

frånövergångenistatsñnansernarörande2 Problem finns ett
så litet idockomfattningKulturstödetstotala ärtillsystem annat.ett

övergångsproblemen bör bemästras.relation till statsbudgeten att

bedömsbeslutsunderlagenschabloniseringar3 Möjligheterna till av
och lön-på kostnads-exempelstiliseradebegränsade. Mallar ochsom

utarbetas.samhetsredovisningar bör dock

sedvanligafrån denfrikopplassikt4 Bidragsgivningen bör
övergångs-underhåll. Underbidragsgivningen till ombyggnad och en

medadministrativa vinsterför alltperiod dock finnas framkan det att
hålla ihop systemen.

tillbostäder lederombyggnad5 subventioner tillMinskade attav
förunderhåller i ställetutsträckningfastighetsägarna i attstörre

bygga om.

till konven-från schablonbeskattningövergångAllmännyttans6
för under-betydelseeller ingenbeskattning bedöms ha litentionell

hållet fastigheterna.av
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7 Den direkt kulturramen 170 miljoner kronor endastutgör en
mindre del det stöd kulturåtgärdertill idag kanaliseras viaav som
bostadssubventionema.

Huddinge 1992-08-16
Stellan Lundström
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översiktligTilläggslån kommentarGöteborgi en-

de kultur-tillför möjlighetenTilläggslånens betydelse att ta vara
kan intebostadsbebyggelsenäldrehistoriska värdena i den nog upp-

skattas
tillGöteborgi det centralastadsbildendess existens hadeUtan en

något annorlundasigicke obetydlig del tett
förnyelsensamband medlånen haft iSitt genomslag harstörsta av

diskuterades under fleraframtidäldsta förstad Haga. HagasGöteborgs
skullesin helhetstadsdelen iutgångspunktendecennier först med att

70-fram. Undernybebyggelseomfattandeoch ritningarrivas togs
uppmärk-alltmerbetydelsekulturhistoriskatalet korn dock Hagas att

bedömdes Hagafysiska riksplaneringenmed denoch i arbetetsammas
stadsdelenförnyelsenförplaneringsarbeteriksintressant. Ett avsom

60sig berettförklarade avsättainleddes. Riksantikvarieämbetet att
upprustningsarbetentilläggslân kommandemiljoner i för summaen-

ökade.naturligtvisbyggsektorninommed kostnadsutvecklingensom
Ämbetets ställnings-dettabetydelseavgörandebesked utanvar av -

fick.inriktning denfått denintetagande hade förnyelsen Haga nuav
medenbartnaturligtvis intefördesnya HagaDiskussionen detom

stads-Bostadspolitik,värdena.utgångspunkt från kulturhistoriskade
ombyggnads-stadsplaneekonomi,markanvändning,planeutfomming,

själv-servicesocialochlokalbehovekonomi, geoteknik, hyror, ar
inne-hagaförnyelsenspelså kompliceratingredienser iklara ett som

uppgiftkulturminnesvårdensdet varitburit. I detta spel har att
med övrigasamspeloch ikulturhistoriska värdenprecisera de -

husvilkabyggbolag kommaberördafrämst kommun och överens om
tekniskasvår därnaturligtvisskulle Detta processensom sparas. var

de kultur-medskulleaspekteroch ekonomiska vägas samman
manifesterades i detövervägandendessahistoriska. Resultatet av

HagaibyggnadsminnesförklaringarProgram för antogs avsom
1984.omgångar 1979 ochtvåilänsstyrelsen

upprustnings-konkretadetföljtsurvalsarbete har sedanDetta av
antikvariemellansamarbetevaritförutsättningenarbetet där näraett

medsamarbetelikaochprojekteringsarbetetoch arkitekt i näraett
Bevarande-genomförandet.hantverkare underochbyggledning
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naturliga skäl. Måletambitionen skiftar från till kvarterkvarter av
behålla så dethar naturligtvis varit försöka mycket möjligtatt som av

ambitionsnivån hartypiskt och värdefullt, varierat. Detärsom men
gårdarna, lägenheternas planlösningar,gäller graden bevarandeav

den fasta inredningen etc.
åtgärder grundförstärkningFör hus där omfattande behövts t ex-

inriktatseller ingrepp i bjälklag bevarandet främsthar exte--
riören. haft särskilt intressanta interiörer har ambi-I hus harsom
tionen varit kakelugnar och spisar skall bevaras och kunnaatt an-
vändas. Några kulturhistoriskaoch lägenheter med specielltrum
värden har fått och inte fogats in i bostä-museal behandlingrenten
derna. Stor också trapphusen där ursprunglighar ägnatsomsorg

återställts.dekorativ bemålning fram elleri flera fall tagits
Förnyelsen programområdets i dag klar. EttHaga är närmastav

återstår.kvarter nybebyggas i sinDetta ursprungligen tänkt attvar
helhet, där bebyggelse betydelsefull förärmen sparas nu som
stadsbilden.

den värderingenDet för tidigt slutliga haga-är ännu göraatt av
projektet alla på utgångspunktdess aspekter. Beroende vilken manur
har och vilken bild har gamla det naturligtHaga är attman av
uppfattningarna slås tilläggslånkan skifta. Ett kan dock fast hadeutan

inte haftHaga det utseende det i har dag Oersättliga kulturhistoriska
värden har räddats och därmed mycket betydelsefullt bi-sättett
dragit till Göteborg fått behålla stadsdel outplånligtäratt en som
förenat med dess själ.

Gränsande till Haga ligger stadsdelarna VasastadenLorensberg som
Sveriges enhetliga och välbevarade stenstads-är största, mesten av

rniljöer. finnsHär rikt varierad bebyggelse illustrerar stads-en som
planeidealen och bostads- och institutionsbyggandet periodenunder

Även1870 1930. detta område liksom Haga, riksintressantär, ur-
kulturhistorisk synpunkt.

Även har har tilläggslånen haft betydelse.stor
Ombyggnader i denna del staden aktualiserar det för Göteborgav

generella problemet, grundläggningen. Orsakernanästan samman-
hänger, förutom med svåra grundförhållandenade allmänt i Göteborg
med branta berg och djupa leror, med mängd olika faktorer. Tillen
dessa hör brister i den ursprungliga grundläggningen, sjunkande
grundvattennivå med följande i rustbäddar, bakterieangrepp påröta
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ombygg-samtligaIavloppsledningarfrån läckandeträvirket etc.
gåttdessabetydande deltilläggslån utnyttjats, hardärnader, aven

grundförstärkning.erforderligfinansierajust till att
bety-blivithussvampäktaår har ettUnder avangreppensenare

och krävtombyggnadernaförsvåratytterligaredande problem som
bevarandetilläggslånen möjliggjortövrigt harIinsatser.kostsamma

fasad-tak- ochofta rikEnvärden.interiörasåväl exteriöra somav
kunnatdel falliharåterställas. Storarkitektur har kunnat enomsorg

oftastmåleri. lägenheterna,ldekorativtmedtrapphus somägnas
utförtsombyggnadenharnödvändig,varitså delningvarit attstora en

Äldre in-tydliga.fortfaranderumssamband ärpå sådant sätt attett
harpaneler, dörrarskåp,platsbyggda etcredningssnickerier, som

bevarats.
sammanhang,i detta ärviktigtområdet, nämnaDet tredje attsom

delEnpå Hisingen.varvsarbetareområdet Lindholmen storgamladet
lagarbete,ofta inomsjälvaarbetarnauppfördesbostadshusen avav -

8-manna-och4-mannahusentypiskaLindholmende fört.ex.
egentligingen1906 fannsGöteborginförlivningen medhusen. Före

Lindholmentillleddevilketbyggnadsverksamheten,reglering attav
vån-tillträhusbebyggelse,varieradoch tresärprägladfick uppen

hög.ingar
Husen80-talet.mittensedanOmrådet successivt byggtshar avom

såvälomfattande insatsernedgångna och har krävt exte-kraftigtvar
ombygg-delvidAv intresseinteriört. ärriört att avenmansom

med-tillkomsthistoria ochhusens uppmuntratnaderna tagit fasta
verkan från boende.de

tilläggslånens bety-framgåttförhoppningsvisovanstående harAv
äldredenvärdena ikulturhistoriskaför bevarandet dedelse av
falletioch,husinneburitdetbostadbebyggelsen. Konkret har att som

påtagligt riv-mycketfrån iblandstadsdel, räddatshelHaga, etten
påverkamöjlighetreellhaftkulturrniljövården har attningshot, att en

anti-varsamhetsnivå, samarbetetochinriktningombyggnadernas att
hantverks-utvecklats,successivtarkitektfastighetsägare,kvarie, att

stimuleratskunnande etc.
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Det därför utomordentligtär angeläget samhällets fortsatta stödatt
inom detta område får sådan omfattning och utformning deatten
kulturhistoriska värdena i den äldre bostadsbebyggelsen fortsatt kan

tilltas vara.

Jan-Gunnar Lindgren
länsantikvarie
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Tilläggslån i Gävleborg

detförstekonomiska. Detstyrmedlet det närenda effektiva ärDet är
eko-falleller särskiltekonomiska fördelar i ärinnebär gynnsamma

sker idettakulturhistoriskt rättnomiskt indifferent göraatt som
varitkanske inteTilläggslånen harnågon omfattning.större av-
80-talet,underbyggnadermängdergörande för upprustatsatt stora
heltvaritde haråterupprättats,nedgångna stadsdelaroch av-att men

skett.görande för hur detta
frånräddaskunnatnyckelbyggnadertilläggslånens hjälp harMed

andratilloch lettför stadsdel ökatrivning, varigenom intresset atten
i Gävle,StaketgatanSå skett längsockså harhus byggts t somexom.

rivningshotade. Nu harsekelskifteshusende flestanedgången medvar
sininansågs förför litenvillaalla husen en attutom ett passasom

fåttharhusenbostäder. Trefungerandeplats byggts till storaavom
Övriga harfyra hustvå grundförstärkning.tilläggslån, fördärav

falltilläggslånet har iGenomendast fått belopp. ettsmärre en
und-kunnatbostädergårdshus medersättandevindsinredning och av
unikGävleförförändratåtgärder helt skulle havikas, ensom

gårdsmiljö från l870-tal.
måleri.dekorativtmednågra kunnatfall har trapphusI restaureras

rekonstrueras.något falloch ibevaras,Fönstersnickerier har kunnat
frånvarierat,bevarandegradenharlägenheternaNär det gäller
för-och bevaratursprungssnickeriermedbevarademycket väl rum

lägen-ursprungligadär detill fallhållande lägenheten,till resten av
trivsammablivitmåst Oftast har detdelas.så deheterna varit attstora

fattbararumssambandenursprungliga ävenlägenheter där de är om
de stängts av.

Söderhamni trästäderblandmånga trähuslänet finnsI annat som
Sandviken ochbrukssamhällenockså iHudiksvall,och sommen

harStödetoch Ockelbo.LjusdalstationssamhällenHofors och i som
mycketträarkitekturexempelför viktigahaft betydelse attstor av

skilda slag kunnat bevaras.
tvåvånings trähussmåsamhällenabyggnadstyp ivanlig ärEn ett

plan. Husenlägenhetertvå ärellertrapphus ochmed storaett peren
oftautvändigt. Desnickeridekor äroch har rikgediget inredda en
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nedgångna och ombyggda, ursprungsarkitekturen skönjbarärmen
och tacksam återställa. ändamålet tilläggslånen,För har eller oftaatt
enbart förhöjt låneunderlag, varit utomordentlig De harmorot.en
inneburit ombyggnad kunnat genomföras i stället för rivning ochatt
med ambitionsninvå återupprättat huset och dess arkitektur.en som
Överkostnaderna har till delen berott uteblivet underhållstörsta

långunder tid, ibland också direkt rekonstruktion snickerimen av
er mm.

Bruksmiljöer nedgångnamed arbetarbostäder har kunnat räddas. I
Hofors, Sandviken och Tolvfors har hela bmksgator restaurerats.

Få hus på landet har varit föraktuella stöd, lands-länetstrots att
bygdsbebyggelse i utsträckning kulturhistoriskt värdefull ochärstor
innehåller och detaljer borde ledaöverytor till antikvariskasom
överkostnader vid ombyggnad. Sannolikt har ofta egenarbete gjort att
den godkända kostnaden inte blir hög såeller det frågaärnog, om
jordbruksfastighet där avdragsrätt kunnat utnyttjas för underhålls-
kostnader före 1991.

Stödet har någrai fall kunnat användas till hindra förtätningatt
vindsinredning eller rivning uthus, vilket haft betydel-genom storav

för kvaliteten hos bevarandet. Kompromissande har kunnat und-se
vikas det funnits förhandla med.att attgenom pengar

Ursprungliga för stora lägenheter har i fåtal fall kunnat be-ett
Vanligare har varit ändringar i lägenhetsindelningen harattvaras.

rumsstorlekar och i vissa fall rumssambandaccepterats, beva-attmen
vilket detta lett tilläven lägenheterrats, med dagens bygg-överstora

kostnader. Bostadsmarknaden inte räcka till för fåtalän ettanses mer
lägenheter småorteri med brett utbudstora enfamiljshus. Dettaett av

har ibland lett till alltför hårdhänta ombyggnader, därför intesom
fått stöd.

någraI fall har herrgårdar och köpmangårdar, varit förfallnasom
och stått användning länge, kunnat byggas tillutan flerfamiljshus.om
Genom tilläggslånet har detta blivit möjligt skador påtrots stora
grund eftersatt underhåll. Arbetet har blivit utfört med särskildav en

gjort de och vis tvivelaktigasätt ombyggnademaattomsorg, som
fått resultat. Exempel detta herrgårdarnaett gott iär Hammarby
och Forsbacka och Tröneska gården i Hudiksvall.
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högtmedEnstaka fallenfamiljshus.gått tillTilläggslån sällanhar
skulleförekommit,kostnader harhögavärde ochkulturhistoriskt som

stödsystemet.räddaomöjligavarit heltha att utan
ochvarit olikastödfallallautläsaskanske attAv det sagda kan att

och denförhandlingenutgjortsharstödsystemetviktig del i aven
och bygg-enskilda husets,efter detvaldspeciella lösningen, ortens

antikvariskaockså denharförutsättningar. Detherrens genom
helaarbetetutföravarit möjligtkontrollen noggrantett genomatt

kvalitet i be-högförutsättning förabsolutbyggprocessen, enen
och imeningsfullttillmöjligheterTilläggslånen har givitvarandet. ett

integrerade ikulturmiljöerbevaraframgångsrikt arbete attstort sett
samhället.levandedet

Erik Nordin

Länsantikvarie
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Tilläggslån i Visby innerstad och den gotländska
landsbygden

Vid ombyggnad och upprustning bostadshusen i Visby innerstadav
står kulturhistoriska värden spel. Ofta gäller detstora medeltida
fastigheter, byggda förrådshus och inredda till bostäder undersom
1700-talet eller 1800-talet. Ett antal ombyggnader under 80-talet har
gällt hela kvarter medeltidshus. Att fastigheterna harrestaureraav
varit mycket kostsamt. Det har gällt inpassa modernt boende iatt ett
hus byggnadsminnesklass, uppförts för 700 år sedan ochav som som
har utomordentligt kulturvärden både det gäller exteriörer,stora när
planlösning och snickerier. Vid liknande exploateringar påstörre 60-
och 70-talet i Visby det rivning gällde. Då fanns inganästanvar som
ekonomiska möjligheter klara ombyggnaderna.att

Med de förhöjda lånentilläggslånen har fastighetsägaren erhållit ett
välbehövligt stöd för de kulturhistoriska överkostnaderna, ungefär i
storleksordningen 25 % byggkostnaden.av

Tilläggslånen har möjliggjort dokumentation innan upprustning.
Kulturmiljövården har kunnat ställa krav på skydd fastighetensav
kulturvärden. Kraven har i allmänhet kunnat tillmötesgås attgenom
kostnaderna täckts tilläggslånen. Sålunda har de bostads-genom nya
lägenhetemas planlösningar till de befintliga huskropparnas.anpassats
Gamla fönster, dörrar och snickerier har kunnat bevaras och repare-

traditionella material, kalkputs på fasaderna och gammaltras, som
enkupigt tegel eller brädtak, har kunnat behållas. Fastigheterna har
efter genomförd restaurering byggnadsrninnesförklarats. Det fögaär
troligt de alls funnits idag tilläggslån. Ettatt kvarteren har förutan av
övrigt erhållit Europa Nostra-pris för väl genomfördett restaurering
kv Triangeln.

När det gäller ombyggnadrestaurering bostadshus på denav got-
ländska landsbygden har intresset från fastighetsägarna varit mycket

söka förhöjt bidragsunderlagtilläggslån.stort att Också här har en
översiktlig dokumentation genomförts fastigheten varit bygg-när av
nadsrninnesklass och krav har forrnulerats på ombyggnaden för att
kulturvärdena ska kunna bevaras. Renoveringen har i allmänhet
genomförts i samarbete mednära kulturrninnesvården.



99Bilaga 2SOU 1992 107

pålegatallmänhetöverkostnaderna har ikulturhistoriskaDe ca
ombyggnadskostnademaEftersom25 den totala kostnaden.% av

förhöjning blirsådan nivånår tilllandsbygden sällan att enupp
då behövthar inteöverkostnadernaaktuell. kulturhistoriskaDe

fastighets-troligenOrsaken till dettabelasta kulturanslaget. är att
byggnadsmaterial,harutför arbetet ochellerofta självägaren eget

ombyggnaden.förbillivirke skog, vilkett garex egenur
bidragsunderlagtilläggslånsöka förhöjtOm inte möjligheten att

tillvaravaltsannolikt intefunnits hade fastighetsägarna att ta
och ifrån nybyggnadsnonnenutgåttkulturvärdena i husen, utan

Generellt kanförslag.reklambroschyrernasövrigt förlitat sig
erhållitrådnöjda med devarit mycketfastighetsägarnasägas att man

traditionellaefterfått sökafrån kulturmiljövården och de tips attman
kontakttagitinte troligtmaterial, hantverkare Det är att ommanosv.

förmånliga lån funnits.inte möjlighet till
vidkulturvärdenaPå för tillvaraGotland har kostnaden att ta en

byggkostnaden. Vidpå 25 %ombyggnad ungefärlegat storaav
lånen nyttjats fulltinnerstad harVisbyrestaureringarombyggnader i

landsbygdengotländskadenVid enfamiljshusrestaureringarut. av
total-25 %låntilläggslån tilltillhar ofta sökt förhöjda avuppman

utgått.så stödmycketkostnaden, i undantagsfall harbaramen

Marita Jonsson
Länsantikvarie
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Betydelsen kulturstödet för bevarande ochav
bostadsbeståndet i Stockholmupprustning av -

kulturlånHur Stockholm skulle sett ut utan

gåttdet statliga kulturstödet bostadshus har tillEn andel tillstor av
Stockholms varitkommun. Stödet har utomordentligt storav
betydelse för möjliggöra bevarande och upprustning ettatt av om-
fattande bestånd bostadshus kulturhistorisktomoderna stortavav
värde, framför Om funnits skulle medallt i innerstaden. stödet inte
all mångasannolikhet dessa byggnader idag varit rivna somav -
bekant rivningsverksamheten i Stockholm mycket omfattandevar
under 1960-talet och början 1970-talet.av

Bostadssaneringslagen bostadsfinansieringssystemetoch det nya
medförde kommunfullmäktige vid 1970-talets mitt beslutadeatt om

riktlinjer för förnyelsearbetet bostadsområden. Därvidi äldrenya
till del tidigare gällande till innebarplaner oftaövergavs stor som sa-

nering rivning och nybyggnad. börjadeI stället upprättagenom man
för upprustning den omoderna bostadsbebyggelsenprogram av

malmarna. Planeringen genomfördes till delar kvartersvisstora
utarbetade paketbesked. Informations.k. byggna-attgenom man om

dernas kulturhistoriska erhållavärde och möjligheterna för-attom
höjda låntilläggslån kunde härigenom lämnas till fastighetsägarna i

tidigt skede. Antikvarisk ochgranskning ombyggnadsprojektett av
kontroll upprustningarna, förutsättning för de fördelaktigaattav en
lånen skulle utgå, medförde initialsvårigheter beroendetrots stora-

byggnadsbranschens pådittillsvarande inriktning nybyggnads-att
projekt med tiden allt hänsynstagande kulturhisto-till destörreett-
riska kvaliteterna.

Tilläggslånen har gjort det möjligt många fastigheter iatt rusta upp
Gamla liksom byggnadsbestånd från förindustriell tidstan, ett stort
inom reservatsområden Södermalm. Huvuddelen de för-av senare
valtas det kommunala bolaget Stadsholmen. GenomAB dessaattav
byggnader grund långvarigt eftersatt underhåll mångai fall be-av
fann sig i starkt förfall, förblev kostnaderna upprustningarna mycket

De statliga tilläggslånen inte tillräckliga och projektenstora. var
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beviljade kom-stadStockholmskunde endast genomföras attgenom
statliga.destorleksordningtillläggslån motsvarandemunala i som

inneburitharskyddsföreskrifterTilläggslånens krav att er-
ochgenomföraskunnatkulturhistoriska utredningarforderliga att en

såväl undersakkunskapantikvariskkontinuerlig medverkan pro-av
Härigenommöjlig.blivitbyggprocessenjekteringsskedet undersom

detillvaratagaförockså ochhar kunskapen attengagemangetom
påtagligt ökatmycketbyggnaderi dessakulturhistoriska kvaliteterna

Bengtinom bolaget.hantverkaresåväl arbetsledninghos som
utvecklingbeskrivit dennaStadsholmen, harvid ABGrimme, anställd

DeföljandekäkarBorgarhus och sättjubileumsskrifti bolagets
hossärskiltfann intesynpunkternakulturhistoriska stort gensvar

förtillämpadesMetodernaoch arbetsledare.byggnadsarbetare attsom
ofta blevhårdhänta ochtämligenhur kundemycket sparas varsomse

från neglige-Utvecklingenbevarande.rekonstruktiondet attänmera
dagens,fram tillambitionernakulturhistoriskaoch förlöjliga de avra

personalstadsmuseetsmellanpräglade samarbeteömsesidig respekt
lång-varitutförandesidan harbyggnadsarbetareoch tekniker och

någraoch decennier.tagitsam

Marianne Råberg

antikvarie,l e
Stockholms Stadsmuseum
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