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statsrådetTill och chefen för

Kulturdepartementet

Regeringen bemyndigade beslut den 16 juni 1994 chefen för Kultur-genom
departementet tillkalla särskild utredare för frågorutreda vissaatt atten om
kulturminnesskydd Med stöd detta bemyndigande utsågs den 15m.m. av au-
gusti 1994 landshövdingen Lars Eric Ericsson utredare. Samtidigt be-att vara
slutades direktiv för uppdraget Dir. 1994:57, fogas till detta betän-om som
kande bilagasom

Såsom sakkunniga frånförordnades den l november 1994 departements-
sekreteraren Maria Malmlöf t.o.m. den 31 oktober 1995, hovrättsassessom
Knut Weibull och överantikvarien Keith Wijkander från den l novembersamt
1995 departementssekreteraren Birgitta Johansen.

Som i aktuelladen delen utredningsarbetet förordnades frånexperter nu av
den 12 september 1994 tekniske direktören Bo Eliason, länsantikvarien Karin
Eriksson och kyrkojuristen Ingrid Otter, från den 27 februari 1995von
departementsrådet Kerstin Kåks, sekreteraren Kerstin Lundberg och
avdelningsdirektören Fredrik Platen från den 1 november 1995samtvon
departementsselueteraren Jan-Olof Andersson, förbundsordföranden Stina
Gustavsson och direktören Jan Paul Strid. Stina Gustavsson och Jan Paul
Strid har endast deltagit i arbetet med avsnittet och Ingridortnamnom von
Otter med avsnitten prästgårdar och kyrkstäder. Karin Eriksson harom
särskilt bidragit med underlagsmaterial beträffande kyrkstädema.

Till sekreterare förordnades från den l september 1994 verksjuristen
Thomas Adlercreutz frånoch den l november 1994 länsantikvarien Erik
Nordin. Monica Berglund har varit utredningens assistent.

Utredningen har antagit Kulturarvsutredningen.namnet
I anslutning till den aktuella delen utredningsarbetet har regeringennu av

den 27 oktober 1994 överlämnat skrivelse den 25 november 1993 frånen
Språk- och folkminnesinstitutet anhåller bli i utred-att representeratsom
ningen, skrivelse den januari18 1994 där Riksantikvarieämbetet överläm-en

promemoria påtalar behovet lagstiftning till skydd förnar en som ortnamnav



SOU 1996: 128

angående medverkanskrivelse från Sametinget den 8 juli 1994 ioch ut-en
redningen.

september 1994 angåen-har överlämnat beslut den 12Justititiekanslem ett
övrigtbyggnadsminnesärenden vid länsstyrelse. I harde handläggning enav

inkommit till utredningen:följande framställningar

språknämnden ortnamnslag1994-11-14 Svenska ang.
Örebrofrån ortnamnskonferens i belägenhets-1995-10-04 Uttalande ang.

adresser
Älvsborgs byggnadsminnesskydd1995-11-10 länsmuseum ang. av
industrilämningar

segelfartygSveriges Segelfartygsförening skydd1996-02-17 ang. av
ortnamnsskydd1996-02-20 Sveriges Hembygdsförbund ang.

Hembygdsförbund med uttalande ortnamnslag1996-05-04 Sveriges om
Hembygdsförbunds ortnamnskommitté har uppvaktat utred-Sveriges

ortnamnsfrågan 1995.i den 22ningen mars
uppdraget hållit elva sammanträden medhar för denna delUtredningen av

tvådagarstvådagarsintemat. En studieresasakkunniga och experter, ettvarav
åtta norrländska kyrkstäder har gjorts.till

kommuner ortnamnsverk-gjort enkät hos landetsUtredningen har omen
angåendelänsstyrelserna och egendomsnämndemasamhet enkäter hossamt

prästgårdar.byggnadsminnen och
härmed sitt slutbetänkande. Uppdraget därmedUtredningen överlämnar är

slutfört.

september 1996Stockholm i

Eric Ericssonlars

AdlercreutzThomas

NordinErik
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Sammanfattning

Regeringen beslutade den 16 juni 1994 direktiv Dir. 1994:57 för sär-om en
skild utredare med uppgift vissa frågoröver kulturminnesskyddatt se om

Direktiven följande huvudrubriker för utredningens arbete:m.m. anger

Ortnamn-
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer-
Prästgårdar-
De norrländska kyrkstädema-
Utförsel kulturföremålav-
Skyddet för vissa kulturegendomar-
Vissa lagtekniska frågor-
Direktiven återges i bilaga
Skyddet kulturegendomarför vissa och urförsel kulturfiiremdl har ut-av

redningen redovisat i delbetänkandet SOU 1995:128 Kulturegendomar och
kulturföremål. frågornaDe övriga behandlas i detta betänkande.

1 Kulturminneslagen och skydds- ochannan
markanvändningslagstiftning

direktivenI har påtalats problemet med bygglov berör fornlämningaratt som
kan beviljas enligt plan- och bygglagen 1987:l0, PBL, det klartärutan att

tillstånd kan beviljas också enligt lagen 1988:950 kulturminnenom om
ÄvenKML. det allmänna behovet samordning lagar påm.m., mer av av

miljöområdet uppmärksammas. Bland dessa lagar har lagen l987:12 om
hushållning med NRL, naturvårdslagenochnaturresurser 1964:822,m.m.,
NVL, samband mednära KML.ett

l direktiven berörs också frågan ansvarsfördelning mellan ochom staten
kommunerna vad gäller skyddet för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och
bebyggelsemiljöer. Denna fråga har plan- ochövervägts byggutredningenav

lagstiftaren har inte tagit ställning tillännu alla utredningens förslag. I detmen
nyligen avlämnade förslaget till miljöbalk föreslås kulturreservat bör kunnaatt
inrättas med stöd balken.av

förhållandeKML:s till NRL, NVL, förslaget till miljöbalk och PBL under-
söks med syfte undanröja konflikter besvärande från praktiskatt ärsom syn-
punkt eller andra brister i samordningen.

11
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överväganden naturresurslagenom

till NRL.någon anknytning KMLföreslår inteUtredningen av

Naturvårdslagen

fomläm-för objekt,kan tillämpasNVL intemedför3 a§ NVL t.ex.att
ordning opraktisk ochskyddade enligt KML. Denna ärredanningar, ärsom

avskaffas.bör

Miljöbalktjörslaget

tillgodose be-där de kaninföras i KML,kulturreservat börBestämmelser om
områden såvälmedkulturhistoriskt värdefullaförförstärkt skyddhovet ettav

landskapselement.bebyggelse som

bygglagenPlan- och

stat-kommun inteansvarsfördelningenförändringar i ärNågra principiella
värdenkulturhistoriska börför säkerställaarbeteaktuella. Kommunernas att

bygglovspliktensså variationer iändring i PBLunderlättas att om-genom en
områdesbe-detaljplan ellerenklarebeslutasfattning kan sätt änett genom

stämmelser.
och speciellt fom-förhållande till KMLi isamordningsregel PBLNågon

bör inte införas.lämningsskyddet

miljöerByggnader och2

skyddsmöjligheter för byggnaderstatligabehovetDirektiven tar somavupp
därmedoch i sambandbli byggnadsminnen,de kansådant värdeinte har att

Terminologin ibyggnadsminnesskyddet.frågaförenklingar ieventuella om
grönområden börparker ochfråga skyddade övervägas.om

byggnadsminnesskyddetgällandegenomgång detUtredningen gör aven
från till-tillämpats dessregelverketbeskrivs huranslutning till dettaoch i

år 1960 och tiH i dag.komst
Riksantikvarie-enligt787 byggnadsminnenjan 1996 lfanns den 1Det

ivarierarByggnadsminnena379 statliga. avsevärtregister,ämbetets varav
anläggningar.åtskilliga byggnader elleri vissa fallomfattarstorlek, och stora

påmarkområden skyddats änundantagsvis har sättEndast annat som
byggnadsminnen.Skyddsområde till

12
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Vidgad anmälningspliktskyddsnivå.Överväganden skyddsbehov ochom

anmälaskyldighetförordnamöjlighetnuvarande attLänsstyrelsens att om
till läns-byggnadsminnesklassbyggnaderändringarandraochrivning avav

byggnaderstå buds förtillMöjligheten börföreslås bli utvidgade.styrelsen,
kanbyggnadsminnesförklaringkulturhistoriskt värde oavsett enomm.m. av

bevarande,sig förej, sätteller ettaktuell engageratbli annatstatenom
också beslutas ikunnaAnmälningsplikt börbidrag.lämnaattt.ex. genom

sådana ärenden börhandläggning. Iunderbyggnadsminnesärenden ärsom
beslutetfall börår, i andrafå gälla längreinte änanmälningsplikten tre men

förbjudamånad beslutarinomlänsstyrelseninteOm attförlängas.kunna en
få utföras.åtgärder deböranmälda

Överväganden skyddsobjektet. Kulturreservatom

såväl bebyggdamöjliggörai förinföras KMLområdesskydd bör attEtt att
skydd ochoch hurskyddasVadkulturlandskap skyddas.områden somsom

skyddsbehovetanpassade tillskyddsbestämmelser,uttrycks iskall skevärd
skydda-benämningen forföreslås bliobjekt/område. Kulturreservatför resp.

kallasfortsättningsvis börbyggnaderskyddadeområden, medan ävende
enskildalämpligast i detvadBenämning väljs efter ärbyggnadsminnen. som

skyddsbestämmelser,föreslås utbyttskyddsföreskrifter blifallet. Termen mot
föreslnif-förförfattningstext börföreskrifter iordet reserverateftersom vara

mening.regeringsformensiter

överväganden förenklinghandläggning, m.m.om

pågående ärenden bygg-ianmälningspliktbeslutaMöjligheten omatt om
effektiviseringinnebärakulturreservatsförklaring börellernadsminnes- aven

väckaochuttrycklig förhandläggningen. Bestämmelsen rätt attenvarom en
all-förenklingssyfte bort,ibörbyggnadsminnefråga atttas utanm.m.om

påverkas. Nuva-sådana ärendentill tals ikommamöjlighetermänhetens att
underrättelseskyldighet kanochkommunikations-bestämmelserrande om

fastighetsförvaltandeStatligaförordning.från lag tilloch flyttasförenklas
överlåtelser statliga bygg-anmälaskyldigabörmyndigheter göras att av

Även kankulturreservatreglerfastighetsregistret.tillnadsminnen omom nya
med oför-klarasbör arbetet kunnalänsstyrelsernaarbetsmängdenöka

ändrade resurser.

13
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Prästgårdar3

Enligt direktiven bör lagskyddet för prästgårdamas kulturhistoriska värden
oberoende den kyrkligagöras jordnaturen och skyddsreglema flyttasav över

till KML.
För prästgårdama har sedan medeltiden gällt särskilda regler för hur de

skall förvaltas och upplåtas. Det har funnits och finns i viss mån fortfarande
skyldighet använda dem tjänstebostäder föratt prästerna.en som
Prästgårdamas kulturhistoriska värden består inte minst i deras bygg-att

nadsskick återspeglar både lokala folkliga byggnadstraditioner och högre-en
ståndskultur.

kyrkligtEtt lagskydd för prästgårdarnas kulturhistoriska värden har fun-
nits årsedan 1940. Skyddet har följt den komplicerade utvecklingen hos re-
gelverket för den kyrkliga jorden och ändrats åtskilliga gånger. Sedan år 1971
har funnitsdet allmän hänsynsregel regler tillståndsplikt viden samt om om-
byggnad, samrådsplikt vid försäljning möjligheter besluta särskildasamt att
vård- och användningsföreskrifter. Sådana föreskrifter har utfärdats stif-av

Åtskilligaegendomsnämnder for mindre antal prästgårdar.tens prästgårdarett
har under år sålts eller på andra upphörtsätt kyrklig jord, ochsenare att vara

därmed inte möjligaär skydda enligt nuvarande kyrkliga regelsystem.att

överväganden

Många prästgårdar sådanahar betydande kulturhistoriska värden de ävenatt
efter kyrkans skiljande från bör stå under skyddsregler. Dessastaten regler
bör placeras i KML och oberoendegöras den kyrkliga s.k. jordnaturen.av
Ändringar prästgårdar byggda före 1940 bör därför tillståndsprövasav av
länsstyrelsen. Länsstyrelserna bör före utgången år 1999 skyd-avgöraav om
det skall bestå. Prästgårdama bör inte heller få överlåtas föregåendeutan en
anmälan till länsstyrelsen.

Efter år 1999 bör endast de prästgårdar länsstyrelsen har valt ståsom ut
under tillstånds- och anmälningsplikt.

Riksantikvarieämbetet bör få möjlighet besluta tillståndsplikt ochatt om
anmälningsplikt för prästgårdar.även nyare

De prästgårdar redan blivit byggnadsminnen eller omfattassom av egen-
domsnämndernas vård- och användningsföreskrifter bör åtnjuta fortsatt
skydd.
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Kyrkstäder4

kyrkstad avsedd för tillfälligt boende i samband med kyrkbesök ochEn är
isärskilda kyrkhelger. har funnits Norrland i socknar med avståndDe stora

från till kyrkan. Sverige har funnits 70 kyrkstäder,hemmanen I 16ca varav
bevarade. Kyrkstädema särpräglade miljöer, harkan sägas är stortvara som

kulturhistoriskt värde grund det speciella nyttjandet.av
årEftersom bestämmelserna i kunglig skrivelse 1817 rörande kyrk-en av

inte det syfte eftersträvas i dag, bör reglernastäderna enligt di-motsvarar som
Om regler byggnadsminnesreglemarektiven andra krävs, skallöver. änses

förslag läggas fram.
år 1817 främst fårkungliga skrivelsen reglerar vilka köpa ochDen av som

bygga i kyrkstad. Lokala stadgor har utfärdats länsstyrelserna istugor en av
Norrbottens och Västerbottens län och tillämpas i vissa avseenden fortfaran-

de längre grundlagsenliga. två fallde, knappast I har särskildaäräven om
myndighetsfunktioner inrättats.kyrkstadsstyrelser med

Överväganden

års kungliga skrivelse gäller i och för sig fortfarande,1817 intemen ger
frågor tillståndlänsstyrelserna andra till köp och byggeprövarätt änatt av

föreskrifter och delegation tillståndsbefogenheterkyrkstugor. Andra kanav
eller upplåterinte gällande. Den mark för kyrkstugor harägersomanses

villkormöjlighet bestämma för hur används.att stugorna
kyrkligaKyrkstädema bör kulturminnen och skyddsregler ises som

Reglerna innebära kyrkstädema underhållas såKML. bör skall derasatt att
förvanskas.kulturhistoriska värde inte minskar eller Väsentliga ändringar av

länsstyrelsenskyrkstädema bör stå under ocksåprövning. Länsstyrelsen bör
få besluta anmälningsskyldighet vid ägarbyten inom kyrkstäder.om

tillståndDe gamla reglerna krävs för köp och bygge kyrkstugaattom av
någonupphävs och inte med form förvärvsprövning. Attersätts annan av

kyrkstuganyttjandet och kammare med god kyrkstadssedöverensstämmerav
markupplåtaren, också såkan tillses bedöms ha intresse sker.attav som av

Kyrkstadsstyrelsema kan inte stöd regeringsformen innehamed myndig-av
hetsfunktioner. Detta bedöms inte heller nödvändigt, näraettvara men sam-
arbete förutsätts med länsstyrelsen vad gäller tillsyn kyrkstadens vård ochav
utveckling.

Frågor överklagande sanktioneroch löses för andrasättom samma som
kyrkliga kulturminnen.
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5 Ortnamn

Ortnamnen enligt direktiven del landets kulturarv.är Utredningen skallen av
lämna förslag tillgodoser behovet skydd för så be-ortnamnen,som av om
hövs i form lag. Begreppet god såortnarnnssed bör i fall definieras i 1a-av

Reglerna bör gälla för offentliga och enkla och obyråkratiska.gen. organ vara
Ortnamnen har betydelse för människors identitet och hemkänsla. Destor
viktiga för orienteringen förståelsen våroch för kulturhistoria. Ortnam-är av

vårdasbör därför så intede i onödan försvinner allmänt brukattnen ur
Ortnamnsvården beroende inte bara aktiv tillsyn ochär uppmärk-av en

samhet. finns samhällsprocesserDet direkt eller indirekt påverkar bruketsom
beskrivsTre särskilt: fastighetsbeteckningsreformen,ortnamn.av processer

omläggning adresseringssystem på landet och den förändring i den kyrk-av
liga indelningen kyrkans frånskiljande kan leda till.statensom

myndighetDen har det centrala för ortnamnsvården Lant-äransvaretsom
mäteriverket, särskilt sin kartutgivning. Verket har till sin hjälp ett ort-genom
namnsråd namnvårdaremed företrädare for och namnbrukare.

Överväganden

All användning inte omfattaskan skyddsregler. De kulturhis-ortnamnav av
toriskt viktigaste de finns på de allmänna kartorna ellerärnamnen som som

landets administrativa indelning. Andra framstårrepresenterar ortnamn som
ocksåofficiella kan behöva skyddsregler. Namn godkänts för desom som

allmänna kartorna utgångspunktenbildar för god ortnamnssed.
Fastighetsbeteckningsreformen avslutad ioch har huvudsak fungeratär

väl. Kulturhistoriska ortnamnsintressen bör beaktas vid ändringar i
fastighetsindelningen, kan inte ställas lämplighetsvillkoren förmotmen
fastighetsbildning.

Förändringar i adresseringen, särskilt landsbygden bör ske med respekt
för påverkas.de kan gårDet dock inte formulera någraortnamn att ort-som
namnsregler speciellt för denna process.

kyrkliga församlingsindelningenDen kommer sannolikt förändras näratt
kyrkan skiljs från heller förInte denna det dock tänkbartärstaten. attprocess
formulera särskilda regler.

Lantmäteriverkets ledande roll bör befästas. Viktigast uppbyggnadenär av
normerande Ortnamnsrådetortnamnsregister. betydelsefullt forumärett ett

for samråd få någonoch bör inte myndighetsliknande roll.
Kommunerna de "bestämmer" flest och dessa får därige-är ortnamnsom

officiell prägel. Kommunernas bör vidga både med-strävan attnom en vara
borgar-inflytande och expertmedverkan. Speciella regler detta behövs dockom
inte. Centralt i den kommunala ortnainnsverksamheten står för belä-ansvaret
genhetsadresser. Vilket författningsstöd behövs för denna uppgift kansom16



Sammanfattning

avgörande ochinformationkommunala arbetetdetöverblickas. För ärintenu
åt-särskilda ytterligarestödja kommunerna. Ingapågårprojekt attavsersom

erfordras.gärder

hänsynsregel KMLiFörslag om en

med hänsyn tillortnamnsverksamhet börkommunal utövasstatlig ochAll
hänsynsregelgod ortnamnssed. Enenligtkulturvärden, dvs. somortnamnens

hävdvunnaregeln börin i KML. Iskyldighet bördetta till ort-tasgör en
språk-också respekt för riktigakrävaden börprioriteras,namnsforrner men

minoritetsspråken samiska och finska.gäller fördeformer,liga även som
beaktas.hävdvunna Depåverkanbildasskall inteNya attutan namnnamn

god-användas i denkartproduktion skalloffentligförgodkäntssomnamn
kända formen.

förenaskan inteobligatorisk,i och för sigHänsynsregeln bör menvara
regler hurgår uppställaheller detöverträdelser. Intepåföljder vidmed att om

överklagas.skall kunna Hän-hänsynsregelnrespekteraintebeslut ansessom
kompletterande informationsinsatser.främstfår genomslagsynsregeln genom

Överklagande6

utsträckning regeringeni vilkendirektivenenligtUtredningen skall överväga
fomlämningsärenden.länsstyrelsemas beslut iöverklagandenskall pröva av

Överklagandereglema tillståndFrågor till in-enhetliga.i KML inteär om
överklagasärendegruppdominerandeden heltfornlämningi är somgrepp

överklagas hos allmänalla andra beslutpraktisktmedanregeringen,hos taget
årregeringsärenden har sedanAntaletförvaltningsdomstol, dvs. länsrätt.

70.domstolsärenden80, antalet1989 varit caca

Överväganden

Överprövningen ändåanspråk till slut kanenskildsbeslut där prövas avenav
domstol. Finns regler ekono-hosfrån början skedomstol bör redan omen

politiskbeslut och behovgrundtill enskildmisk ersättning ettett avaven
innebär detdessa principerslutinstans. Följsregeringenstyrning bör attvara
medan besluttill domstol,från regeringenbör flyttasfomlämningsärenden

tillkulturreservatsförklaring bör överklagasellerbyggnadsminnes- rege-om
domstol.stället för hosringen i
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7 Kulturminneslagen och regeringsfonnen

2 kap. 9 § KML innehåller befogenhet för länsstyrelserna utfärda före-en att
skrifter för fornlämningar och platser där fomfynd har påträffats. Bestämmel-

har i sak övertagits oförändrad från fomminneslagen. Densen används
främst för freda skeppsvrak och fyndplatser från besök.att Enligt direktiven
skall utredningen undersöka bestämmelsen förenligär med regeringsfor-om

RF, och lämna förslag till utformning.men, en ny

Överväganden

Regeln i 2 kap. 9 § KML föreskrifter i RF:s mening till skydd föravser
fornlämningar och fyndplatser. Enligt RF får riksdagen emellertid inte direkt
till länsstyrelserna överlämna beslutarätten föreskrifter. Dessutom medgeratt
inte iRF dag föreskrifter kulturrniljövård delegeras.att om

Det finns dock behov reglera allmänhetens tillträdeett till fornläm-attav
ningar och andra känsliga kulturmiljöer. Behovet kan inte tillgodoses enbart

beslut med verkan i särskilt fall. RF bör därför ändras så föreskrif-genom att
kulturmiljövård kan delegeras riksdagen.ter I KML bör in bemyn-om tasav

digande regeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom ger rätt att
utfärda föreskrifter för allmänheten till skydd för fornminnen och andra kul-
turmiljöer. Regeringen bör bemyndiga länsstyrelserna besluta sådana före-att
skrifter.

Reglerna i KML generella viten bör ändras till bötesbestämmelser.om

8 Författningskommentarer

I avsnittet kommenteras ingående de lagförslag utredningen lämnar.mer som

Bilagor

Direktiven återges i bilaga
En komprimerad framställning framväxten svensk bevarandelag-av av

stiftning vad gäller byggnader och kulturmiljöer har intagits bilagasom
Utöver kulturmiljövårdens speciallagstifming beskrivs naturvårdslagsüftning-

bevarandesystem och byggnadslagstiftningens regler till för estetiskaens väm
och kulturhistoriska värden. För visa hur olika modeller behandlasatt prövats

utredningsförslagäven inte lett till lagändringar.som
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Statistik b1.a. insamlats utredningens enkäter redovisas i bi-som genom
laga

bilaga 4 finns litteraturfdrteckning.I en
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Författningsförslag

tillFörslag1

regeringsformeniändringLag om

regeringsformenl följandehaskall§8 kap. 7föreskrivsHärigenom att
lydelse

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

8 kap.

5 § kan3 ellerhinderUtan5 § kan3 ellerhinder re-Utan avre-av
lagbemyndigande ieftergeringenbemyndigande i lageftergeringen

före-meddelaförordningmeddela före-förordning genomgenom
före-skatt,skrifter änföre- annatskatt, omskrifter än omannat omom

följandenågotskrifternaföljandenågot avskrifterna avseravavser
ämnen:ämnen:

personlig säker-skydd för liv,personlig säker-för liv,skydd
hälsa,ellerhethälsa,ellerhet

i riket,vistelseutlänningsriket,ivistelseutlännings
utförselellerin-utförselellerin- varor, avavvaror, avav

tillgångar, till-andraellertillgångar, till-andraeller avpengaravpengar
kre-kommunikationer,verkning,kommunikationer, kre-verkning,

näringsverksamhet,ditgivning,näringsverksamhet, ran-ditgivning, ran-
åter-återanvändning ochsonering,åter-ochåteranvändningsonering,

utformningmaterial,vinningutformningmaterial, avvinning avavav
och be-anläggningarbyggnader,be-ochanläggningarbyggnader,

tillståndsplikt iellerbyggelsemiljötillståndsplikt ibyggelsemiljö eller
byggnadermedåtgärderfrågabyggnadermedåtgärderfråga omom

anläggningar,ochanläggningar,och
fiske,kulturmiljövård, jakt,ellerdjurskyddfiske,jakt,4.

miljövård,ochellerdjurskyddmiljövård, natur-ochnatur-
allmänordningentrafik ellerpå allmänordningenellertrafik

plats,plats,
utbildning,ochundervisningutbildning,ochundervisning

nå-sådantröjaförbudnå- 7.sådant attröjaförbud somatt som
ellertjänstallmänerfarit iharellertjänsterfarit i allmänhar gongon

tjänsteplikt,utövandeundertjänsteplikt,utövandeunder avav

1 1994:1483.Omtryckt
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

skydd för personlig integritet skydd för personlig integritet
vid registrering uppgifter med vid registreringav uppgifter medav
hjälp automatisk databehandling. hjälpav automatisk databehandling.av

Bemyndigande i första Bemyndigandesom avses i förstasom avses
stycket medför meddelarätt fö- stycketatt medför rätt meddela fo-att
reskrifter rättsverkan reskrifterom annan rättsverkanav om annan av
brott böter. Riksdagenän kan i lag, brott böter.än Riksdagen kan i lag,

innehåller bemyndigande med innehållersom bemyndigande medsom
stöd första stycket, föreskriva stöd förstaav stycket, föreskrivaav

rättsverkan böter föränannan över- rättsverkan böter föränannan över-
trädelse föreskrift regeringen trädelse föreskriftav som regeringenav som
meddelar med stöd bemyndigan- meddelar med stöd bemyndigan-av av
det. det.

Denna lag träder i kraft den januari1 1999.
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Författningförslag

Förslag till2

1988:950i lagenändringLag omom
kultumiinnen m.m.

kulturminnen1988:950fråga lagenföreskrivs iHärigenom m.m.omom
gälla,upphöra§§ skall20 och 213 kap.dels attatt

utgå,skall10 §§4 ochföre 3 kap.rubrikernadels närmastatt
7-13betecknas 3 kap.§§ skall18-219-15 och3 kap.nuvarandedels att

betecknas16 §§ skall15 och7-10,nuvarande 4 kap.§§16-19och attsamt
§§,186-10 och4kap.

§§,12-191-9 och24 §§, 3 kap.och212 kap.l kap. 2dels att a
§före 3 kap. 1rubrikerna§§10-16 närmast samtoch1-4, 74 kap. samt

följande lydelse,skall ha§§och 16114 kap.
3 kap.före14 § skall3 kap. närmastföre sättasdels rubriken närmastatt

15 §före 3 kap.§ skall16före 3 kap. sättas närmastrubriken12 närmast
3 kap. 17före19 § skall3 kap. närmastföre sättasrubriken närmastsamt

17 ochoch 4 kap.4 §paragrafer, l kap.skall införasdels i lagenatt nya
rubriker§4 kap. 178 § ochkap. 4 3 kap.före l18 §§, närmast nyasamt

följande lydelse.av

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1 kap.

2 §
bestämmelserfinnsdenna lagbestämmelser IfinnslagdennaI

kulturhis-fornminnen,byggnadsminnenfornminnen, ortnamn,omom
byggnader,värdefullatorisktkulturminnenkyrkligaoch samt an-om

områden, kyrkligaochlandet.kulturföremål läggningarutförsel urav
utförsel ochkulturminnen samt om

kulturföremål.återlämnande av
kulturminnesvården i länet.har tillsynLänsstyrelsen över

lag i fort-i dennahistoriskaochRiksantikvarieämbetet statens museer,
kulturmin-överinseendeharRiksantikvarieämbetet, överkallatsättningen

domstolbeslutfår överklagaRiksantikvarieämbetetnesvården i landet. av
lag.enligt dennamyndigheteller annan
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Ortnamn

4§

Vid statlig och kommunal verk-
samhet skall god ortnamnssed iakt-

innebärDettatas.
hävdvunna inteatt ortnamn utan

starka skäl ändras till form och syft-
ning,

stavningen i övrigtatt ortnamnav
sker enligt vedertagna språkriktig-
hetsregler, hävdvunnainte stav-om
ningsfomter talar för annat,

vid nybildningatt ortnamnav
deras påverkan på hävdvunna namn
beaktas och

i flerspråkiga områdenatt
svenska, samiska och finska namn
så långt möjligt används på kartor

vid skyltning och övrigsamt
utmärkning.

Namn godkänts för offentligsom
kartproduktion skall användas i sin
godkända form.

2 kap.

9
Länsstyrelsen får meddela Regeringen densär- eller myndighet

skilda föreskrifter till skydd för bestämmerregeringen får med-en som
fast fomlämning. dela skydds- ordningsföreskrif-och

rörande vad allmänheten harter att
iaktta inom och i närheten områ-av
den i 2som avses

Föreskrifterna får meddelasäven Föreskrifter i förstasom avses
områdeför enligt §2 inte hör fårstycket meddelas för områ-ävensom

till fornlämningen under förutsätt- den där fornfynd har påträffats, om
pågåendening användning det kan ske någonatt väsentligutan attav

marken härigenom försvårasinte olägenhet uppstår. Sådana föreskrif-
avsevärt. får gälla längst till dess platsenter att

har undersökts enligt 8

1 Ändringen innebär bl.a. fjärde och femteatt styckena upphävs.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

får meddelaLänsstyrelsenfår fridlysa platsLänsstyrelsen sär-en
använd-skilda bestämmelserdetfornfynd påträffats, kandär omom

områ-någon väsentlig olägen- mark i närhetenningenske attutan av av
underden §ridlysning får intill i 2 förut-uppstår. skeFhet som avses

pågående använd-denundersökts enligt sättningdess platsen har att
försvåras.inteningen8 avsevärt

fårfridlysningellerFöreskrifter
med vite.förenas

beslut ellerföreskrifterEtt om
på lämp-fridlysning skall kungöras

ligt sätt.

21a2§

fängelse i högsti Till böter ellerfängelse högstTill böter eller
månader döms denmånader döms den som av upp-som av upp- sexsex

såt oaktsamhetellersåt oaktsamheteller
anmäler fornfynd enligtfomfynd enligt inteanmälerinte

55
medde-bryter10 § föreskrifteranmälan enligtinte gör mot

medstödav9lade §,stycket ellerandra
enligt 10inte anmälan §18bryter gör3. mot

andra stycket eller
184. bryter mot

24
Riksantikvarieämbetetöverkla- BeslutlänsstyrelsenBeslut avav

detta kapitelförvaltningsdomstol eller länsstyrelsen enligthos allmängas
förvaltnings-överklagas hos allmännärdet gäller

domstol, följerintefastställelse förgränserna annatom av an-av
fomlämningsområde dra eller 25enligt stycket2ett

särskilda ordningsföreskrifter
enligt 9

fridlysning ellerenligt §9
tillstånd medföra och4. att an-

enligtvända metallsökare 20
RiksantikvarieämbetetBeslutRiksantikvarieämbetetBeslut avav

17 § överklagas hosallmän enligt16 § överklagas hosenligt rege-
ringen.förvaltningsdomstol.

2 1991:474.Senaste lydelse
3 Ändringen bla fjärde stycket upphävs.1995:72. innebärSenaste lydelse att
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Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut i övrigt enligt detta kapitel
länsstyrelsen eller Riksantikva-av

rieämbetet får överklagas hos rege-
ringen, inte följer 25annatom av

Kommunen får överklaga läns- Kommunen får överklaga länssty-
styrelsens beslut enligt 2§ andra relsens beslut enligt 2 § andra styc-
stycket, 9 § första och fjärde styck- ket, 9 § första och andra styckena

och 12 § andra stycket. och 12 § andra stycket.ena

3 kap. Byggnadsminnen 3 kap. Kulturhistoriskt vär-
defulla byggnader, anlägg-
ningar och områden

1§
byggnadEn synnerligen Bestämmelsernaär dettai kapitelsom är

märklig sitt kulturhistoriska tillämpliga på kulturhistoriskt värde-genom
värde eller ingår i kulturhis- fulla byggnader bebyggelseom-ochettsom
toriskt synnerligen märkligt bebyg- råden, parker, trädgårdar andraoch
gelseområde får förklaras bygg-för anläggningar landskapsavsnitt.samt
nadsminne länsstyrelsen. Be-av
stämmelserna byggnadsminnenom
enligt detta fårkapitel också tilläm-

på trädgårdpark, ellerpas annan
anläggning kulturhistorisktav
värde.

frågaI byggnad sådant Att byggnad skyddadärom av en m.m.
värde i första stycketsägs och fast fornlämning ellersom som som

tillhör gäller de bestäm- kyrkligt kulturminne enligt dennastaten lagsom
melser meddelarregeringen hindrar inte tillämpning bestäm-som om av
statliga byggnadsminnen. Om melsenta dettai kapitel.ett

byggnadsminnestatligt övergår till
detskall där-ägare än staten,annan

med byggnadsminneutgöra ett en-
ligt denna lag.
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Skyddets innebörd och Byggnadsminnen och kultur-om-
fattning reservat

2§
byggnadNär förklaras Byggnaderför bebyggelseomrâ-ochen

byggnadsminne, skall länsstyrelsen den, trädgårdarparker, andraoch
skyddsföreskrifter på anläggningar landskapsavsnittsamtgenom ange

byggnadenvilket vårdasskallsätt synnerligen märkligaärsom genom
underhållasoch vilkai kulturhistoriska värdesitt får förkla-samt avseen-

den den får ändras.inte byggnadsminneför eller kultur-ras
länsstyrelsenreservat av

det behövs fårOm föreskrifterna egendomFör tillhör statensom
också innehålla bestämmelser gäller de bestämmelser regeringenattom

område byggnadenkring skall meddelar statliga byggnadsmin-ett om
hållas sådant byggnads-i skick eller kulturreservat. sådanOmatt nen

utseendeminnets och karaktär egendominte övergår till ägare änannan
förvanskas. de bestämmelserskallstaten, rege-

ringen meddelathar gälla som
skyddsbestämmelser dettaenligt
kapitel

3§

byggnadsminnes-I eller kul-en
turreservatsförklaring skall länssty-
relsen skyddsbestämmelsergenom

i vilka avseenden egendomenange
får ändrasinte vårdoch hur och un-

derhåll skall skyddsbe-utföras. I
stämmelsema får också så-tas upp
dant lösöre väsentligen bidrarsom
till egendomens kulturhistoriska
värde lösöret skallsamt anges var

detförvaras, hur skall underhållas
och i vilka avseenden det fårinte
förändras.
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Skyddsbestämmelserna såså långt skallSkyddsföreskrifter skall
samförståndlångt möjligt utformas isamförstånd medmöjligt utformas i

får intebyggnadens till med sakägare. En sakägareoch ägareägare
Ägaren åläggas omfattande skyldighetermarkområde.kringliggande mer

bevarandetfår åläggas omfattande motiverasinte än avmera som av
värdet.ound- det kulturhistoriska Skäligvadskyldigheter än ärsom

bibe- användningennödvändigt hänsyn skall tillgängligen för tasatt av
byggnaden, elleranläggningenhålla byggnadsminnets kulturhisto- om-
rådet önskemåltillvärde. skall till och sakägarens iHänsynriska tas

skyddsbestämmel-användningbyggnadens övrigt. Föroch äga- att
fordrasskall få lösöreönskemål. omfattaskäliga sernarens

samtycke.ägarens
tillståndfråga till avvikelseI om

skyddsbestämmelsernafrån finns fo-
reskrifter i 12

4§4

på slutligt beslutbyggnad börFråga förkla- I avvaktan i ettom en
ärende byggnadsminnes-byggnadsminne ellerväckaskanför omras

fårkulturreservatsförklaring länssty-elleransökanoch genomav var en
besluta skyldighet tillrelsenlänsstyrelsen på ini- attegettas omupp av

förestående åt-länsstyrelsen anmälatiativ.
innebär uppförande,gärder som
andra ändringarellerrivning av

denbyggnader anläggningareller i
mån åtgärderna ägnade minskaär att
det värdetkulturhistoriska anmäl-

sådant beslut medförningsplikt. Ett
förbud åt-utföra angivnamot att
gärder anmälan har gjortsinnan en

under månadtill länsstyrelsen och en
den dit,sedan kommit in inteom

dessförinnanlänsstyrelsen har
åtgärdernagodkänt

4 Ändringen tredje stycket upphävs.innebär bl.a. att
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beslutbyggnad skall enligt första stycket för-EttAnsökan attom en
ärendetbyggnadsminne skall faller länsstyrelsenförklaras för avgöram

utfärda förklaring ellervilkeninnehålla fastig-uppgifter närattutanom
från det beslutetår förflutitbyggnaden belägen på ochhet är atttre omom

meddelades.beskrivning anmälningspliktfastighetens ägare samt
börbyggnaden. ansökningenIav

omständighetervilkaäven anges
börbyggnadenåberopas för attsom

byggnadsminne.förklaras för
beslutlänsstyrelsen fattarInnan

meddetta kapitel kanenligt örasom
eller inlösentill förersättningrätt

någon skall läns-ellerägare annan,
medelundersökastyrelsen förøm

detta tillgängliga.finns

5§

vill förbjudaOm länsstyrelsenDå fråga eller tagitsväckts upp
åtgärd skallbyggnad skall förklaras i 4att avsesen somenom

underrätta denbyggnadsminne, får länsstyrel- länsstyrelsenför som
dettaärendets slutliga anmälanpå gjort inomavvaktani om ensen

månad från detmeddela förbud åt- anmälan kom in.prövning attmot
det får åtgärdeneller Sker utföras.gärder för- inte,kan minskasom

får förbjuda åtgärderbyggnadens Länsstyrelsenkulturhistoriskastöra
tid §värde. Förbudet får gälla för i 4 även utan ettsomen avses

beslutmånader. det föregående anmälnings-Omhögst omsexav
får det plikt.skäl för-synnerligafinns

med måna-docklängas, högst sex
gång.der varjeför

förbud enligt första stycketEtt
månader.får gälla Omi högst sex

fårdet synnerliga skälfinns för-
måna-budet förlängas i högst sex

der gång.varje
länsstyrelsenBeslutar för-att

åtgärdbjuda enligt stycketförstaen
ellerhar innehavare sär-ägare av

berördskild till tillfastighet rätträtt
skada enligt före-ersättning för

§§.skrifterna i 8-II
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6§5

byggnadOm kan Regeringen eller den myndighetantasen
ifråga byggnadsminne,komma bestämmer fårregeringen meddelasom

får länsstyrelsen, fråga skydds- ordningsföreskrifteroch förutan att
byggnadsminnesförkla- vadväckts allmänheten har iaktta inomattom

förordnaring, anmälan områdetill läns- byggnadsminneäratt ett som
styrelsen byggna-skall innan eller kulturreservat.göras,
den eller ändras pårivs sättett som
väsentligt dessminskar kulturhisto-

värde.riska
Länsstyrelsen skall må-inom en

nad från det ditanmälningen kom
den skall frågaavgöra taom upp om

byggnadsminnesförklaring denav
berörda byggnaden. Under denna

får den anmälda åtgärdenfrist inte
vidtas länsstyrelsen harutan att
medgett det.

7§

Om statligt byggnadsminneett
övergått bli byggnads-har till att

dettaminne enligt kapitel, skall
länsstyrelsen utfärda förklaring om
detta

§8
Länsstyrelsen skall för anteck-

fastighetsboken ofördröjligenning i
underrätta inskrivningsmyndigheten

då fråga ellerväckts tagits upp
byggnad skall förklarasattom en

byggnadsminne ellerför förklaring
utfärdats enligt 7

då förordnande enligt 6 §
meddelatsförsta stycket eller upp-

hävts,

5 Ändringen innebär bl.a. andra stycket upphävs.att
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då beslut byggnadsmin-om
nesförklaring vunnit laga kraft eller
hävts, eller

då ansökan byggnads-om
minnesförklaring avslagits.

fri 9 § 7 §
Riksantikvarieämbetet, länssty- Riksantikvarieämbetet, länsstyrel-

relsen eller den arbetar på läns- eller den arbetar länssty-som sen som
styrelsens uppdrag har få till-rätt relsens uppdrag har fåatt tillträderätt att
träde till byggnader med tillhörande till byggnader, anläggningar och om-
markområde där vidta åt-de råden berörs byggnadsmin-samt att søm av
gärder och undersökningar be- eller kulturreservatsförklaringsom nes-
hövs för lagens tillämpning. där vidta åtgärderde ochsamt att

undersökningar behövs för 1a-som
tillämpning.gens

Bestämmelser ersättning Ersättning och inlösenom
inlösenoch

f.d. §10 §8
Ägare Ägareoch innehavare särskild och innehavare särskildav av
till fastighet harrätt till ersättningrätt till fastighet harrätt till ersättningrätt

skyddsfbreskrifterstaten skyddbestämmelserav om statenav om
hinder för rivningutgör hinder för rivningutgörav en av en

byggnad och skadan därav bety- byggnadär och skadan därav bety-är
dande i förhållande till värdet be- dande i förhållande till värdet be-av av
rörd del fastigheten, eller rörd del fastigheten, ellerav av

innebärsätt pågå- påannat innebäratt pågå-sättannat att
ende markanvändning för- ende markanvändningavsevärt för-avsevärt
svåras inom berörd del fastighe- svåras inom berörd del fastighe-av av
ten. ten.

Ersättning enligt första stycket får, det lämpligt, utgåär med årliga be-om
lopp med för sakägarenrätt eller erhålla omprövning vidstaten ändradeatt
förhållanden.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydeLse

skyddsbestämmelserMedförskyddsföreskrifterMedför attatt
vidsynnerligt uppkommerviduppkommersynnerligt men an-an-men

vändningen fastigheten,fastigheten, ärvändningen är statenstaten avav
skyldig lösa fastighetenlösa fastigheten äga-skyldig äga- attatt omom

begär det.det.begär renren
också dåstycket tillämpas länsstyrelsenenligt förstaBestämmelserna

utgår skall, det finnsErsättning därvidenligt 5meddelat förbud omsom
utgå med stödkan kommaersättning sedermeraavräknasskäl, attmot avsom

paragraf.denna

tillämpningen förstaVid ochtillämpningen första ochVid avav
skall beaktashinder tredje styckenaskall,tredje styckena ävenutan av

skyddsbestämmelserbeslutförlust talan andraföreskrifterna omavom
i 14 kap. 8 §besluteller inlösen itill ersättningeller rätt samt som avses

2 och 3 plan- och§ första stycket§§ eller 15 kap. 42011 och
1987:10, IIbygglagen 1987:10, bygglagenplan- och

naturvårdslagen§§och 19andra beslutbeaktasäven om
förbud1964:822, enligt 20 §beslutskyddsfiireskrifter samt an-som

andradra §2 stycket och 21 stycket8 § första stycketi 14 kap.avses
beslut enligt §lag och 18bygglagen, under3 plan- ochoch samma

skogsvårdslagen 1979:429 ochmeddelatsförutsättning beslutenatt
§ vattenlagen 1983:291,år beslutet 19 kap. 2före detinom tio senaste

förutsättning besluten med-underskyddsföreskrifter. attom
årinom tio före detdelats senaste

skyddsbestämmelser.beslutet om
beaktas sådanskallDessutom inver-

hänsynstaganden enligt §30kan av
skogsvårdslagen särskilda fallisom

under tid. Har talanhar inträtt samma
eller till eller inlösenersättningrätt

be-med anledning angivnanyssav
på grund bestäm-förloratsslut av

be-motsvarandemelserna § elleri 9
bygglagen,stämmelser plan- ochi

naturvårdslagen, skogsvårdslagen
detta förhål-vattenlagen,eller utgör

något hinder beslu-lande inte attmot
beaktas.tet
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fd11§ 9 §

fråga bygg- beslut bygg-väckts InnanHar fattasattom en om
byggnads-nad skall förklaras nadsminnes- eller kulturreservats-för

får fårlänsstyrelsen förelägga förklaring, länsstyrelsen före-minne,
anspråk på anspråk påden vill lägga den villgöra ersätt- görasom som

inlösen inom viss tid, ersättning eller inlösen inomning eller vissatt att
två månader från fått två månaderminst det han tid, minst från det han

fått föreläggandet,del föreläggandet, anmäla detta del anmälaav av
sådanttill länsstyrelsen. föreläg- detta till länsstyrelsen. sådantEtt Ett fö-

åtföljas uppgift åtföljasgande skall de reläggande skall uppgiftav om av
skyddsföreskrifter skyddsbestämmelserbli deut-som avses om som av-
färdade. inte anmäler sina bli utfärdade.Den Den intesom ses som an-
anspråk inom den tiden har anspråkmäler sina inom denutsatta utsatta
förlorat sin till ersättning eller tiden förlorathar sin tillrätt rätt ersätt-
inlösen. ning eller inlösen.

Länsstyrelsen beslutar ersättning och inlösen.om
och sakägareAvtal mellan eller vad de uppenbarligen har förut-staten en

gälla i frågaskall mellan dem ersättning eller inlösen skall gällaävensatt om
sakäganensför den förvärvar rättsom senare

Ändring Ändringoch hävande hävandeoch

fd14§ 12§

skäl, fårOm det finns särskilda Om det finns fårsärskilda skäl,
tillståndlänsstyrelsen lämna till länsstyrelsen tillståndlämna tillatt att ett
ändras i strid byggnadsminnebyggnadsminne eller kulturreservatett

skyddsföreskriftema. i skyddsbestämmel-ändras stridmot mot
serna.

Länsstyrelsen får villkorställa de Länsstyrelsen får ställa de villkor
tillståndetför skäliga med för tillståndet skäligaär medärsom som

förhållanden för- förhållandenhänsyn till de hänsyn till de för-som som
fåranleder ändringen. Villkoren anleder ändringen. fårVillkoren avse

ändringenhur skall utföras hur ändringen skall utföras densamtavse
dokumentationden be- dokumentation behövs. Ut-samt som som

hövs. seende beskafienhetoch före än-
dringen skall alltid dokumenteras,

det uppenbart onödigt.inte ärom

2 16-1162
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f.d.15§ I3§

bibehållandet OmOm bygg- byggnadsminne eller kul-ett ettav
nadsminne medför hinder, olägenhet medför hinder, olägenhetturreservat

står ståreller kostnad inte i rimligt eller kostnad inte i rimligtsom som
får förhållandeförhållande till dess betydelse, till dess betydelse, får

skyddsföre- skyddsbestäm-länsstyrelsen jämka länsstyrelsen jämka
byggnadsmin- melsernaeller häva eller häva förklaringen.skrifterna

får får ocksånesförklaringen. Länsstyrelsen Länsstyrelsen häva en
byggnadsminnesför- framstårockså förklaring såsomhäva än-en som

framstår såsom damålslös.klaring ända-som
målslös.

får bygg- fårRegeringen häva Regeringen häva förklaringen en
skyddsbestämmelser,nadsminnesförklaring jämka eller jämkaeller om

tillståndskyddsföreskrifier, regeringen regeringen tillgerom expro-
byggnadsminnetillstånd till expropriation priation rör ettsom somger

skyddsbe-byggnaden kringliggande eller kulturreservateller ochrör
område byggnadsminnesförkla- stämmelserna inte kan beståoch utan

skyddsföreskrifternaeller olägenhet för expropriationsändamå-ringen
beståinte olägenhet för let.kan utan ex-

propriationsändamålet.
bygg-häva Vid beslut hävaVid beslut förkla-att attom en om en

jämka skyddsbestäm-nadsminnesförklaring eller jämka ring elleratt att
fårskyddsfbreskrifter får melser länsstyrelsen ellerlänsstyrelsen rege-

den ringen förordna den begäreller regeringen förordna attatt som
hävandet eller jämk- hävandet eller jämkningen skall be-begärsom

särskild do- kosta särskild dokumentation,ningen skall bekosta om
byggnaden, det det skäligt.kumentation äromav

skäligt.är
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Ansvarsbestämmelser Anmälningsplikt för byggna-m.m.
der, anläggningar och om-
råden

fd16§ I4§
Om byggnadsminnetill frågaUtanägaren uppkommitett att om

det åliggerförsummar byggnadsminnes-honom eller kulturreser-som
skyddsföreskrifterna,enligt får vatsförklaring får länsstyrelsen be-

länsstyrelsen förelägga honom sluta anmälningsplikt enligt 4 §att om
tidinom viss skälig vidta nödvän- första byggnader,stycket för an-

diga åtgärder. Föreläggandet får inte läggningar, områden landskaps-och
åtgärder medomfatta hänsyn kulturhistorisktavsnitt värde,som av om

till byggnadens användning betalaroch bidrag bevarandetillstaten av
omständigheter i övrigt oskäligt kulturhistoriska värden påellerär annat
betungande. föreläggandetOm inte medverkathar till säkerställasätt att

fårföljs, länsstyrelsen åtgär-utföra kulturhistoriska värden.
dema på bekostnad.ägarens

beslutEtt anmälningspliktom en-
ligt första stycket gäller i högst tre
år, får förlängas med högst tremen
år i Beslutet får vidomprövastaget.
ändrade förhållanden.

Ansvarsbestämmelser m.m.

fd17§ 15§
byggnadsminneOm har Länsstyrelsen får frågaän- iett om

drats strid meddelade skydds-i byggnadsminne eller kulturreservatmot
får länsstyrelsenföreskrifter, före- kronofogdemyndighetenhos begära

lägga återställa ändringen särskild handräckningägaren enligt lagenatt
det möjligt. sådantEtt före- 1990:746 betalningsföreläg-ärom om

läggande får medförenas gandevite. handräckningoch för att
avbryta pågående1 förstörelse,. säkerställa vård- eller under-

hållsskyldighet enligt skyddsbe-
stämmelsema,

återställa ändringar skett isom
strid med skyddsbestämmelserna,
eller

i övrigt säkerställa efterlevna-
den bestämmelser enligt dettaav
kapitel.
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Kronofogdemyndigheten får fallI i första stycketsom avses
handräckning får länsstyrelsen stället be-meddela särskild i förför att

särskild handräckningpågående föreläggaavbryta förstörelse gäraatt av
den vidtabyggnadsminne eller åter- rättelseför ansvarigär attattett som

Även avbryta åtgärder.får hand- eller pågåendedet. fallställa Etti annat
det behövs sådant föreläggande får medbeslutas, förenasräckning om

dettabestämmelse kapitel vite.iför att
efterlevas.skall

beslut föreläggandeHar ett om
meddelats någon i egenskap ägareav

övergårtill fastighet och fastig-viss
till gäller föreläggan-heten ägareny

det denne.stället Har iföreläg-i mot
gandet löpande enligtvite la-utsatts

1985:206 viten, och hargen om
övergått byteköp,fastigheten genom

gåva, deneller gäller vitet mot nye
tidpunktenfrånräknat förägaren

äganderättsövergången under förut-
anteckning vitesföre-sättning att om

läggandet fjärdeenligt stycket gjorts
dessförinnan. Löpande vite som av-

period får endastviss tas utser av
vidden periodensägaresom var

början. gäller denAnnat vite inte mot
fårägaren, sättas ut motnye men

denne.
föreläggande ellerBeslut om om

återkallat föreläggande skall genast
inskrivningsmyndighetentillställas

inskrivningsregis-för anteckning i
tret.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

16§f.d. §18
böter döms denTilldöms denTill böter somsom

byggnadsminnefrågaskydds-meddelade ii strid ettmot om
kulturreservat i stridpå ellerriver ellerföreskrifter sätt motannat

skyddsbestämmelserna helt ellerbyggnadsminne ellerförstör än-ett
delvis på förstörtillstånd § river,det enligt 14 sättdrar annatutan

vadtillstånd ändrarelleriakttagande villkor föreller utanutan somav
bestämmelserna ellersådant tillstånd eller omfattas av

meddelatsmed- villkorförbud iakttar ibryter inte2. mot somsom
förordnande tillstånd till ändring enligt 125 § ellerdelats enligt ett

vidtar åtgärder strid medför-vidtareller i6 § stycketenligt första
bud 5bestämmelserna enligt § ellerågärder strid ii mot

andra6 § stycket.
efterkommerinteefterkommer DeninteDen ettett somsom

vitesförläggande enligt 15 § dömsellervitesföreläggande vitesför-ett
omfattasinte till straff för detbud straff för detdöms inte till som avsom

eller föreläggandet.föreläggandet för-omfattas av
budet.

ÖverklagandeÖverklagande m.m.m.m.

I7§f.d. 19
ärendenlänsstyrelsenöverkla- Beslut ilänsstyrelsenBeslut avav

förvaltningsdorrtstol byggnadsminnes- eller kulturre-allmänhos omgas
enligt §servatsförklaring 2 ochnärdet gäller om

meddelasskyddsbestämmelserbyggnadsminnesfärklaring isom
med överkla-samband förklaringenenligt 1

skyddsföreskrifter enligt hos regeringen.2 gas
förbud åtgärder enligtmot

5
6anmälningsplikt enligt

deposition enligt § första12
stycket,

tillstånd till-eller villkor för
stånd enligt 14

skyddsföreskrif-jämkning av
byggnadsmin-hävandeellerter av

15 §nesfärklaring enligt första
stycket,

6 1995:72.Senaste lydelse
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dokumentation enligt 15 §
tredje stycket,

föreläggande enligt 16 § eller
föreläggande10. enligt 17 §

första stycket.
Länsstyrelsens beslut inte Länsstyrelsens beslut inteatt att ut-

förklara byggnad byggnads-för färda byggnadsminnes- eller kul-en en
fårminne överklagas endast turreservatsförklaring får överklagasav

Riksantikvarieämbetet. endast Riksantikvarieämbetet.av
Beslut dettai övrigt enligt kapitel

överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol, falli iutom som anges
1 8

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

fd20§ 18§
Länsstyrelsens beslut ersättning fåroch inlösen inte överklagas. Denom

missnöjd sådantmed beslut fårär väcka talan vid fastig-ettsom mot staten
hetsdomstolen inom år från fåttdet han del länsstyrelsens beslut. Väcksett av
inte talan inom denna tid, till ersättning eller inlösen förlorad.är rätten

Staten får, fråga väckts eller Staten får väckanär talan vid fastig-
tagits förklara hetsdomstolen sakägareatt motupp om en om
byggnad byggnadsminne,för väcka fastställande de villkor skallav som
talan vid fastighetsdomstolen gälla för ersättning eller inlösen. Ommot
sakägare fastställande byggnadsminnes-de beslut ellerom av om
villkor skall gälla för kulturreservatsförklaring inte kom-som
ersättning. Om beslut byggnads- till stånd inom år från detettom attmer
minnesförklaring inte kommer till målet avgjorts lagakraft-genom
stånd inom år från det målet ägande dom, skall domen inte längreett att
avgjorts lagakraftägande bindande för parterna.genom vara
dom, skall domen inte längre vara
bindande för parterna.

Talan ersättning enligt §12 Talan ersättning enligt 10 §om om
andra stycket skall väckas vid fas- andra stycket skall väckas vid fastig-
tighetsdomstolen. hetsdomstolen.

fd21§ 19§
Beslut enligt 5 eller 6 § Skyddsbestämmelserskall enligt 2

tillämpas hinder talan beslutförs enligt 4 och 5 §§ före-utan attav samt
beslutet. skrifter enligt 6 § skall tillämpasmot utan

hinder överklagande.av
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lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

4 kap.

1 §

värdeni kyrko- Kulturhistoriska i kyrko-Kulturhistoriska värden
kyrkligakyrkliga byggnader, kyrkotomter,byggnader, kyrkotomter,

begravningsplatser inventarier, begravningsplatser,inventarier och
kyrkstäderprästgårdar skyd-skyddade bestämmelsema i ochenligt ärär

dade enligt bestämmelserna i dettadetta kapitel.
kapitel.

vår-Kyrkliga kulturminnen skall
das underhållas så deras kul-och att

värde ochturhistoriska inte minskas
utseendederas och karaktär inte för-

vanskas.

kyrko- Kyrkobyggnader, kyrkotomterKyrkobyggnader och
och begravningsplatsertomter

2§7

Kyrkobyggnader och kyrkotom-
vårdas underhållas såskall ochter

värdederas kulturhistoriska inteatt
utseendederasoch och ka-minskas

raktär inte förvanskas.

enligt lag byggnader invigts för svenskaKyrkobyggnader denna är som
vårdas kyrklig kommun domkyrkorgudstjänst ochkyrkans samtsom av en

står förvaltning.under egensom
område kring kyrkobyggnad hör medKyrkotomt är ett en som samman

begravningsplats.byggnadens funktion miljö och inteoch ärsom
sådanaBegravningsplatser är om-

råden eller iutrymmen som avses
begravningslagen§kap. I1

detta1990:1144. Bestämmelserna i
också sådana bygg-kapitel omfattar

nader på begravningsplatser intesom
kyrkobyggnader fastaär samt an-

ordningar såsom portaler.ochmurar

7 Ändringen innebär bl.a. första stycket upphävs.att
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3§8

Kyrkobyggnader Kyrkobyggnader, kyrkotomterärsom upp-
förda och kyrkotomter begravningsplatserhar till- och harsom som upp-

utgångenföre årkommit 1939 tillkommitförts, eller anlagts föreav
får någotinte väsentligt utgången år 1939 får inte någotsätt än- av

tillstånddras länsstyrelsen. väsentligt ändras tillståndsättutan utanav av
länsstyrelsen.

frågaI kyrkobyggnad krävs tillståndalltid for rivning, flyttning el-om en
ler ombyggnad byggnaden liksom för ingrepp i eller ändring dess exte-av av
riör och interiör med dess fasta inredning och konstnärliga utsmyckning samt
för ändring dess färgsättning.av

frågaI kyrkotomt frågakrävs kyrkotomtI ellerom en om en en
tillståndalltid för utvidgning begravningsplats krävs alltid tillståndav

för uppförande eller för utvidgning området förvä-tomten samt samtav
sentlig ändring byggnader, uppförande eller väsentlig ändringav mu- av

portaler eller andra fasta anord- byggnader, portaler ellerrar, murar, an-
påningar dra fasta anordningar området.inomtomten.

får tillståndetLänsstyrelsen ställa de villkor för skäliga med hänsynärsom
till förhållandende föranleder ändringen. fårVillkoren hur än-som avse
dringen skall utföras den dokumentation behövs.samt som

4§

Om Riksantikvarieämbetet beslu- Om Riksantikvarieämbetet beslu-
det, skall bestämmelserna i 3 § det skall bestämmelserna i 3 §tar tar

tillståndsprövning tillämpas tillståndsprövning tillämpasom om
också frågai kyrkobyggnad också frågai kyrkobyggnadom en om en
eller kyrkotomt har till- eller kyrkotomt har till-en som en som
kommit efter utgången år 1939 utgångenkommit efter år 1939av av
och märklig sitt kul- och märkligär sitt kul-ärsom genom som genom
turhistoriska värde. turhistoriska värde. Detsamma gäller

begravningsplats har till-en som
utgångenkommit årefter 1939av

invidligger kyrkobyggnadoch en
dessförinnanuppförts eller ärsom

märklig sitt kulturhistoriskagenom
värde.

8 Senaste 1995:560.lydelse
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Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

Kyrkliga inventarier

6§

kulturhistorisktInventarier av
värde, till kyrkobyggnadhörsom

byggnadeller kyrklig ellerannan
begravningsplats, skall förvaras och
vårdas väl.

fi¢8§ 7§

Kontraktsprosten skall minst Kontraktsprosten skall minstvart vart
sjätte år kontrollera föremål åralla i sjätte kontrollera föremålalla iatt att

Sådanförteckningen finns kvar. förteckningen finns kvar. Sådan
skall ocksåkontroll vid byte kontroll ocksåskall vid bytegöras göras

sådankyrkoherde eller kyrkvärd sådankyrkoherde eller kyrkovärdav av
i 7 § andra stycket. I i 6 § andra stycket. Isom anges en som anges en

församling där kontraktsprosten församling där kontraktsprostenär är
kyrkoherde skall biskopen till kyrkoherde skall biskopen tillatt attse se
kontroll sker. kontroll sker.

10§9fd. §15

Om det begravningsplats påOm det begravningsplatsen en
ieller byggnad begrav- eller i byggnad på begrav-enen en en

förvaltasningsplats och ningsplats och förvaltasägs ägssom av som av
finns föremålborgerlig kommun borgerlig kommun föremålfinnsen en

kulturhistoriskt värde, tillämpas kulturhistoriskt värde, tillämpasav av
bestämmelserna i 9 §§och 10 bestämmelserna i § andraI stycket
också på sådana föremål. Kommu- 6-9 också på sådanaoch §§ föremål.

skall därvid för för- Kommunen skall därvid förnen ansvara ansvara
teckningen förvaringen och förteckningen förvaringen ochsamt samt
vården föremålen. för vården föremålen.I stället förI stället vadav av
vad i 7§ skall förteck-i i 6 § skall i förteckningensägs sägssom som
ningen föremål el- föremål eller förval-ägs ägsett ettanges om anges om

någonler förvaltas någon kommunen.än äntasav annan av annan
kommunen.

9 Senaste 1995:560.lydelse
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Begravningsplatser Prästgårdar

ll §

vården begravningsplats PåI prästgård huvudsakli-av en en som
skall dess betydelse del har tillkommit utgångenföresom en av gen av
vår beaktas. årkulturmiljö Begrav- 1939 och
ningsplatserna skall vårdas och jordkyrklig enligtärun- som
derhållas så deras kulturhisto- kap. §41 I första stycket punkt 2att

värderiska minskas eller andrainte fdr- och stycket kyrkolagen
vanskas. 1992:300 eller enligt punkt 4

övergångsbestämmelserna till
lag ellersamma

tidigare har prästgårdvaritsom
enligt föreskrifter jordkyrkligom
och eller förvaltasägs ett pastorat,av

får länsstyrelsensinte till-utan
stånd byggnaderuppföras ellernya

sådana åtgärder innebärutföras som
eller andra ändringarrivning av

byggnader eller anläggningar.

§l012
dettaBegravningsplatser enligt prästgårdEn § fåri IIsom avses

sådana områdenkapitel överlåtaseller inte anmälan till läns-är ut- utan
§ styrelsen. avtali I kap. 1 Ett överlåtelse tillrymmen som avses om

begravningslagen någonI 990: 44.I ellerän staten ett pasto-annan
blir månaderinte giltigt förränrat sex

det anmälan överlåtel-efter att en om
till länsstyrelsen, såvidainkomsen

länsstyrelsen medgerinte överlåtel-
sen.

begrav-Bestämmelserna om
ningsplatser också sådanaomfattar
byggnader på begravningsplatsen

kyrkobyggnaderinte är samtsom
anordningar såsomfasta ochmurar

portaler.

10 ÄndringenSenaste 1990:1145.lydelse innebär bl.a. andra stycketatt
upphävs.
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13§

§§fråga begravningsplats Bestämmelserna i 11 och 12I om en
prästgårdarsådanautgången gälleranlagts inteföre somavsom

byggnadsminnentillstånd förklaratsår länssty-1939 krävs somav
enligt ellereller kulturreservat 3 kap.relsen

vård- använd-utvidga på någoteller omfattas ochför att avsom
ändra begrav- enligt §väsentligt ningsföreskrifter 41 kap. 12sättannat

kyrkolagen 1992:300, läns-ningsplatsen, om
beslutar sådanadär någon styrelsen före-uppföra2. för attatt ny

skyddsbe-anordning skall gällabyggnad eller ellerfast skrifter som
ändra befintlig stämmelser enligteller väsentligt 3 kap.riva

byggnad anordning.eller fast

14§

RiksantikvarieämbetetRiksantikvarieämbetet beslu- Om beslu-Om
bestämmelserna i § det, skall bestämmelserna idet, skall 13 11tartar

be- också frågaockså i fråga §§ tillämpas itillämpas och 12om en
prästgård huvudsakligengravningsplats tillkommit efter om en somsom

utgången årår begrav- tillkommit efterutgången 1939, har avav om
invid 1939 och märklig sittningsplatsen ligger kyrko- är genomen som

dessförinnanbyggnad kulturhistoriska värde.uppförtssom
sitt kulturhis-märkligeller är genom

värde.toriska

15§

får beslutaLänsstyrelsen att en
prästgård be-skall omfattasinte av

såvidastämmelsema eller 12 §§,i 11
Riksantikvarieämbetet valtharinte ut
med stödden 14av

utgången år gäller1999Efter av
endast sådanabestämmelsema präst-

gårdar länsstyrelsen eller Riks-som
antikvarieämbetet denna tid-före

valtpunkt har ut.
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Överklagande yrkstäderK

16 §

Kyrkstäder får på någotinte vä-
förändrassentligt tillståndsätt utan

länsstyrelsen.av
länsstyrelsen får förordna om

skyldighet för innehavare lägen-av
kyrkstadheter inom inom vissatten

tid anmäla överlåtelser sådana lä-av
till länsstyrelsen.genheter

och överklagandeAnsvar
m.m.

17§

Länsstyrelsen får hos kronofog-
demyndigheten begära särskild
handräckning enligt lagen

betalningsföreläg-746I 990: om
handräckninggande denoch mot

förvaltningenför ettsom ansvarar av
kyrkligt kulturminne säker-för att

efterlevandenställa föreskrifterav
beslut dettaenligt kapitel.och
fallI i första stycketsom avses

får be-länsstyrelsen ställeti för att
särskild handräckning föreläggagära

den vidta rättelseansvarigär attsom
avbryta pågående åtgärder.eller Ett

sådant föreläggande får medförenas
vite.



Författningfärslag

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§11 §18f.d. 16
dettabeslut enligtLänsstyrelsensoch9iBeslut angessom

allmänhosfår överklagaskapitelallmänhosöverklagasfår§§13
Sådana beslutförvaltningsdomstol.Sådana beslutförvaltningsdomstol.
domkapitletöverklagasfår alltiddomkapitlet.överklagasfår alltid avav

till kammarrätten.överklagandevidPrövningstillstånd krävs

Riksantikvarieämbetets beslutfår§§och 14enligt 10Beslut en-
får överklagas hos§§ochligt 4 12regeringen.hosöverklagas

regeringen.

och9 §såvitt 2 kap.kraft deniträderlagDenna utom avser,
63 kap.

1999.januarikraft den 16 träder i§och 3 kap.9 §2 kap.
lagentillämpning denvidlag skallenligt äldremeddeladeBeslut nyaav

stöd denna.medmeddelade avanses
beslutÄldre överklagandefrågafortfarande igällerFöreskrifter somavom

ikraftträdandet.föremeddelats

11 1995:72.lydelseSenaste
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3 Förslag till

Lag ändring i naturvårdslagen 1964:822om

Härigenom föreskrivs 3 och 27 §§ naturvårdslagenatt 1964:822 skalla a
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3a§1

Med avseende på den kulturpräg- Denna lag gäller kulturpräg-även
lade naturmiljön lagen tillämplig i lade delarär natunniljön.av
den mån skydd gäller enligt lagen
1988:950 kulturminnenom m.m.

Om skydd viss miljöfarlig verksamhet finns bestämmelsermot i miljö-
skyddslagen 1969:387.

Bestämmelser fornminnen,om
kulturhistoriskt värdefulla byggna-
der, anläggningar områdenoch samt
kyrkliga kulturminnen finns i lagen
1988:950 kulturminnenom m.m.

1 Paragrafen införd 1991 :641.
46



Författningförslag
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27a§2

26 ochtillämpningenVid26 ochtillämpningenVid avav
be-beaktas andra§§ skall27beaktas andra ävenskall§§27 även

9 §§ för-8 ochslut enligtoch 9 §§8enligt samtbeslut samt
ochandra stycketenligt 20 §budstycket och§ andraenligt 20förbud

enligtbeslutandra stycket,18 § 21 §enligtbeslutstycket,21 § andra
1979:429,skogsvårdslagen18 §1979:429,skogsvårdslagen
1983:291vattenlagen2 §1983:291 19 kap.vattenlagen2 §19 kap.

8 §i 14 kap.beslut814 kap. §ibeslut samt som avsessamt som avses
och bygglagenstycket plan-förstabygglagenochstycket plan-första

§ lagen8l987:l0 och 3 kap.förutsättningunder1987210, att
kulturminnenår 1988:950tiomeddelats inombesluten har m.m.,om

harförutsättning beslutenunderbeslutet. Dessutomdet attföre senaste
årtio före detmeddelats inomsådan inverkan hän-beaktasskall se-av

skall beak-beslutet. Dessutom30 § skog-enligtsynstaganden naste
sådan inverkan hänsynstagan-fall harsärskildaisvårdslagen tas avsom

skogsvårdslagen30 §den enligttid.inominträtt samma
inträtt inomsärskilda fall harisom

tid.samma
till ersättningellerersättning talantill Har rätttalan ellerHar rätt

anledning be-medeller inlösenbeslutanledningmedinlöseneller avav
stycket förlo-i förstaslutstycket förloratsförstai som avsessom avses

ibestämmelserna§ grundi 32bestämmelsernapå grund rats avav
motsvarandeeller32 eller 33 §§motsvarande bestäm-eller33 §eller

plan-i vattenlagen,bestämmelserplan- ochellervattenlagenmelser i
kul-eller lagenoch bygglagenförhållandedettabygglagen, utgör om

förhål-dettabe-beslutet tunninnen utgörnågot hinderinte mot att mm.,
något be-inte hinderlandeförsta stycket.enligt attaktas mot

stycketenligt förstabeaktasslutet

i kraft den...lag träderDenna

2 1993:558.Senaste lydelse
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4 Förslag till

ändringLag i vattenlagen 1983:291om

Härigenom föreskrivs 19 kap. 7 § vattenlagen 1983:291 skall haatt föl-
jande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 kap.

7
Fastighetsägare och innehavare särskild till fastighet harrätt tillrättav er-

sättning, föreskrifter enligt 2 § andra stycket meddelats efter ansökanom som
medför pågående markanvändning försvåras inomatt avsevärt berörd del av
fastigheten eller mark anspråk.iatt tas

Om föreskrift enligt 2 § andra stycket första meningen innebär förbuden
vidta vissa åtgärder särskilt tillstånd, fåratt ersättning påutan grund denav

Föreskriften utgå sådantendast tillstånd har eller förenatsvägrats med sär-
skilda villkor.

Ersättningen skall betalas den har begärt föreskrifterna hos länssty-av som
relsen.

1 Senaste lydelse 1993:557.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Om synnerligt uppkommer vid användningen fastigheten, skallmen av
fastigheten lösas den ersättningsskyldige begär detägarenav om

Vid tillämpningen första, andra Vid tillämpningen första,av av an-
och fjärde styckena skall dra och fjärde styckena skalläven även
beaktas andra beslut enligt 2 beaktas andra beslut enligt 2
beslut enligt 11 och 19 §§ beslut enligt ll och 19 §§
naturvårdslagen 1964:822, förbud naturvårdslagen 1964:822, förbud

20enligt § andra stycket och 21 § enligt 20 § andra stycket och 21 §
andra stycket lag beslut andra stycket lag beslutsamt samtsamma samma

i 18 skogsvårdslagen§ i 18 § skogsvårdslagensom avses som avses
1979:429 14 kap. 8§ första 1979:429,och 14 kap. 8 § första
stycket plan- och bygglagen stycket plan- och bygglagen
1987:10, under förutsättning 1987:lO § lagenoch 3 kap. 8att
besluten meddelats inom tio år före 1988:950 kulturminnenom m.m.,
det beslutet. skallDessutom under förutsättning beslutensenaste att

sådanbeaktas inverkan hänsyns- meddelats inom tio år före detav se-
skogsvårds-taganden enligt 30§ beslutet Dessutom skall beak-naste

lagen i fall har inträtt sådansärskilda inverkan hänsynstagan-tassom av
inom tid. den enligt 30§ skogsvårdslagensamma

i särskilda fall har inträtt inomsom
tid.samma

Har talan eller till ersättning Har talan eller tillrätt ersättningrätt
eller inlösen med anledning beslut eller inlösen med anledning beslutav av

i femte förloratsstycket i femte stycket förloratssom anges som anges
grund bestämmelsen i 8 § eller grund bestämmelsen i 8 § ellerav av

motsvarande bestämmelser i motsvarande bestämmelser inatur- natur-
vårdslagen eller plan- och bygg- vårdslagen, plan- och bygglagen el-

förhållandelagen, detta inte ler lagen kulturminnenutgör om m.m.,
något hinder beslutet beaktas. förhållandedetta någotinteutgörmot att

hinder beslutet beaktas.mot att

lag i kraftDenna träder den....
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Förslag till5

ändring i plan- och bygglagen 1987:10Lag om

1987:1O1bygglagen skall införasHärigenom föreskrivs i plan- ochatt en
16 kap. 2 följande lydelse.bestämmelse, avny

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

16 kap. 2

ellerRegeringen efter regering-
bemyndigande fårkommunens en

meddela rörandeföreskrifter lov-
pliktens omfattning i samma av-
seenden beslut de-för isom anges

eller områdesbestämmelsertaljplan i
andra5-7 §§, §8 kap. 8 stycket

andra tredje§9 och styckenasamt
meddelar sådanaOm kommunen

detskall anslutningföreskrifter ske i
till översiktsplan enligt 4 kap.att en

ändraseller eller ställningantas att
desstill aktualitet.tas

träder i kraft den...Denna lag

1 1992:1769.Omtryckt
2 1994:852.Upphävd
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Färfattningförslag

6 Förslag till

Förordning ändring i förordningen 1988: 1 188om
kulturminnenom m.m.

Härigenom frågaföreskrivs i förordningen 1988:1188 kultur-om om
minnen m.m.

dels 11, 14, 16, 17, 20 och 21 §§ rubriken före 11 §närmastatt samt
ha följandeskall lydelse,

dels i förordningen skall införas paragrafer, 10 och 21 §§,att nya a av
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

länsstyrelsen fattatNär har beslut enligt algen 1988:950 kultur-ett om
minnen kopiaskall beslutet sändas till Riksantikva-genastm.m. en av
rieämbetet.

Länsstyrelsen skall vidare under- Länsstyrelsen skall vidare under-
Riksantikvarieämbetet fråga Riksantikvarieämbeteträtta när frågarätta när
åtal enligt 2 kap. 21§ eller åtal enligt 2 kap. 21 § eller 21om om a

3 kap. 18 § lagen kulturminnen § eller 3 kap. 18 § lagen kul-om om
har Riksantikva-uppkommit. turminnen har uppkommit.m.m. m.m.

rieämbetet skall också underrättas Riksantikvarieämbetet skall också
fråga skadestånd grund underrättas fråganär skadeståndnärom om
åsidosättande föreskrifter påi .åsidosättandegrund före-av av av av

nämnda lag har uppkommit. skrifter i nämnda lag har uppkom-
mit.

10

Länsstyrelsen får meddela före-
skrifter enligt 2 kap. 9 § lagen
1988:950 kulturminnenom m.m.

1 Upphävd 1991:475.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Kulturhistorisk värdefullaByggnadsminnen
byggnader, anläggningar och
områden

ll §

byggnad beslut bygg-förklaras InnanInnan för fattas omen
nadsminnes-byggnadsminne skall länsstyrelsen eller kulturreservats-

tillfälle förklaring enligt § lagenkommunen sig, 3 kap. 2att yttrage
obehövligt. 1988:950det inte uppenbart kulturminnenärom om m.m.,

skall länsstyrelsen kommunen till-ge
fälle sig, det inte äratt yttra om up-

obehövlipenbart gt.

12

beslut 5-7, Länsstyrelsen skallenligt kap.När 3 för anteckning
lagen 1988:950 underrättaoch 15 §§ i fastighetsregistret lant-14 om

mäterimyndigheten beslutkulturminnen laga enligthar vunnitm.m. om
länsstyrelsen underrätta 5 §§ lagenskall 3 kap. och 13-14kraft,

den de kommunala nämnder 1988:950 kulturminneneller m.m.om
plan-fullgör uppgifter inomsom

byggnadsväsendet.och

l3§

byggnadsminne eller kulturre-byggnadsminne skall, EttEtt om
till skall, länsstyrelsen finnerlänsstyrelsen finner anledning servat om

detta och samtycker, anledning till detta och ägarenägaren genom sam-
försorg och på tycker, länsstyrelsens försorglänsstyrelsens statens genom

på bekostnad försesbekostnad förses med anslag och medatt statensom
byggnaden skyddad skydd enligtenligt lagen anslag gäller la-är attom
1988:950 kulturminnen 1988:950 kulturminnenom m.m. gen om

m.m.

2 Senaste 1991:1612.lydelse
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

14§
skall föraRiksantikvarieämbetetskall föraRiksantikvarieämbetet

byggnadsmin-förteckningbyggnadsmin- överförteckning över enen
ilandet.kulturreservatenskall ochLänsstyrelsenlandet.i nenanena

skall föraLänsstyrelsenbygg-förteckningföra över motsva-enen
rande förteckning länet. Länssty-förLänsstyrelsennadsminnena i länet.

också föra förteck-skallrelsenockså förteckningföraskall över enen
anmälningspliktbeslutningbyggnader isådana över omavsessom
åtgärder enligtförbud utföra1988:950 ochlagen6§kap.3 attom

§§ lagen5 och 143 kap. 4,kulturminnen m.m.
kulturminnen1988:950 m.m.om

l6§

får meddelaLänsstyrelsen före-tillstånd enligtvillkoren förI ett
5 lagen§enligt 3 kap.1988:950 skrifterlagen§3 kap. 14 om

ingå 1988:950 kulturminnenalltidskallkulturminnen m.m.omm.m.
beskaf-utseendebyggnadens ochatt

skall doku-ändringenförefenhet
på lämpligt sätt.ettmenteras

l7§
la-§ första stycket3 kap. 11stycket Av§ första3 kap. 13Av

kulturminnenl988:950kulturminnen1988:950lagen omgenom
expropriationslagenföljerexpropriationslagenföljer attatt m.m.m.m.
tillämpas i vissa fall1972:719 skalli vissatillämpas1972:719 skall

inlösen.gäller ersättning ochin- detersättning ochgällerfall det närnär
utbetalningBestämmelserutbetalningBestämmelserlösen. av er-omom

fidei-innehavarefidei- sättning tillinnehavareersättning till avavav
Övergångsbestäm-kommiss finns iÖvergångsbestäm-kommiss finns i

expropriations-6 tillmelsema punktexpropria-6 tillpunktmelserna
expropriations-i 18 §och18 § expropria- lagenoch itionslagen

1972:727.kungörelsen1972:727.tionskungörelsen

kulturminnenKyrkliga

20

har fattatlänsstyrelsenNärhar fattatlänsstyrelsenNär ettett
4 kap. 3 eller 8 §§ la-beslut enligteller §enligt 4 kap. 9 13beslut

kulturminnen1988:950kulturminnen1988:950lagen omgenom
beslutetskall kopia sän-beslutetskall kopia sän- en avm.m.en avm.m.

domkapitlet.das tilldomkapitlet.das till

3 1995:561.lydelseSenaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

21
länsstyrelsenNär har fattat beslut När länsstyrelsen har fattat beslut

eller vidtagit någon åtgärd enligt eller vidtagit någon åtgärd enligt
4 kap. 10§ andra och tredje styck- 4 kap. 9§ andra och tredje styck-

lagen 1988:950 kulturrnin- lagen 1988:950 kulturmin-ena om ena om
skall kontraktsprosten skall kontraktsprostennen m.m. un- nen m.m. un-

derrättas beslutet eller åtgärden. derrättas beslutet eller åtgärden.om om
Om beslutet eller åtgärden Om beslutetrör eller åtgärden for-rören en
församling där kontraktsprosten samling där kontraktsprostenär kyr-är
kyrkoherde, skall i stället biskopen koherde, skall i stället biskopen un-
underrättas. derrättas.

2Ia§

Länsstyrelsen skall för anteckning
i fastighetsregistret underrätta lant-
mäterimyndigheten beslut enligtom
4 kap. 13 § och 15 § andra stycket
lagen 1988:950 kulturminnenom
m.m.

Denna förordning träder i kraft den...

4 Senaste lydelse 1995:561.
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Förslag till7

Förordning ändring i förordningen 1988: 1229om
byggnadsminnenstatliga m.m.om

8-10 §§ förordningen 1988:1229Härigenom föreskrivs 1-6 ochatt om
skall ha följande lydelse.byggnadsminnenstatliga m.m.

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

byggnadsminnenStatliga

1§1

bebyggelseom-får Byggnader,byggnad tillhör ochEn statensom
byggnads- råden, trädgårdar andraochstatligt parker,förklaras för

landskapsavsnittden synnerligen anläggningarminne, är samtom
kulturhistoriska tillhörsitt ochmärklig ärstatensom som syn-genom

ingår kulturhistoriskt nerligen märkliga sitt kultur-ellervärde i ett genom
bebyggelseom- fårhistoriska värde förklaras försynnerligen märkligt

byggnadsminnestatligt eller kultur-råde.
reservat.

statligaBestämmelserna om
förordningbyggnadsminnen dennai

på trädgårdfår också tillämpas park,
kulturhis-anläggningeller avannan

värde.toriskt

2§

Frågan for-Frågan byggnad skall byggnad skallenom en om
byggnadsminne klaras för statligt byggnadsminneförklaras för statligt

efter fram- eller kulturreservatregeringen prövasprövas av rege-av
frånframställning Riks-ställning från Riksantikvarieämbetet ringen efter

i antikvarieämbetet och histo-historiskaoch Statens statensmuseer,
förordning riska i fortsättningen i dennafortsättningen i denna museer,

förordning kallat Riksantikvarieäm-kallat Riksantikvarieämbetet
betet.

1 Ändringen upphävs.innebär bl.a. andra stycketatt
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§
byggnadNär förklaras för byggnads-I eller kulturreser-en en

statligt byggnadsminne vatsförklaring skall regeringenanger rege- ge-
ringen skyddsföreskrijier på skyddsbestämmelsergenom inom ange
vilket byggnaden vårdasskallsätt vilka avseenden den egendom som

underhållasoch samti vilka omfattas förklaringen inte får än-avseen- av
den den inte får ändras. Skydds- dras vårdoch hur underhålloch skall
föreskrifterna kan innehålla be- utföras. I skyddbestämmelsema får
stämmelser område kring också sådant lösöreatt ettom tas vä-upp som
byggnaden skall hållas sådanti bidrarsenligen till det kulturhisto-

byggnadsminnenskick utseende värdetriskaatt läsåretsamt anges var
och karaktär inte förvanskas. skall förvaras och i vilka avseenden

det fårinte förändras.

4§
Riksantikvarieämbetets framställ- Riksantikvarieämbetets framställ-

ning byggnad skall förklaras ning byggnadatt skall förklarasen att en
för statligt byggnadsminne skall för statligt byggnadsminne eller
innehålla förslag till skyddsföre- kulturreservat skall innehålla förslag
skrifter. Till framställningen skall skyddsbestämmelser.till Till fram-
fogas yttrande från den myndighet ställningen skall fogas frånyttrande

förvaltar byggnaden. den förvaltande myndigheten.som

5§
Riksantikvarieämbetet har tillsyn Riksantikvarieämbetet har tillsyn

de statligaöver byggnadsminnena. de statligaöver byggnadsminnena
Ämbetet skall föra Ämbetetförteckning och kulturreservaten. skallen

dem.över föra förteckning dem.överen

6§
Om det finns särskilda skäl får Om det finns särskilda skäl fårett ett

statligt byggnadsminne ändras i strid statligt byggnadsminne eller kultur-
skyddsfb‘reskriftema.mot ändras i strid skydds-reservat mot

bestämmelsema.

Tillståndet till ändring kan förenas med villkor om
utförandet ändringen,av
dokumentation ändringen,av
antikvarisk undersökning och kontroll.

Ansökan tillstånd till ändring hos Riksantikvarieämbetet.görsom
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

8§

ellerfår statligt byggnadsminneEttbyggnadsminnestatligtEtt
överlåtasfår tillkulturreservat intedetöverlåtas tillinte omannan,
risk fördet finnsöverlåtelsen kanförriskfinns attatt omannan,

överlåtelsen till desskan ledakulturhistoriskadessleda till attatt
minskar.kulturhistoriska värdevärde minskar.

byggnadsminnestatligtbyggnadsminne InnanstatligtInnan ettett
överlåts frånskall eller kulturreservatfrån tillöverlåts sta-staten annan

förvaltandebygg- till skall denförvaltarmyndighetden ten annansom
myndigheten inhämta Riksantikva-Riksantikvarie-nadsminnet inhämta

yttrande. Om ämbetetrieämbetetsOm ämbetetyttrande.ämbetets mot-
överlåtelsensig krävsöverlåtelsen krävssig motsättersätter re-rege-

geringens medgivande.medgivande.ringens

9§
byggnadsminnestatligtbyggnadsminne OmstatligtOm ettett
överlåts tilleller kulturreservatRiksantik-överlåts till skall an-annan,

förvaltande myndig-det denskallvarieämbetet länsstyrelsen ioch nan,
underrätta Riks-omedelbartbyggnadsminnet hetendär finnslän ome-

den berördaantikvarieämbetet ochAv lagenunderrättas.delbart
länsstyrelsen. inskrivning i in-För1988:950 kulturminnen m.m.om

skall lant-statligt bygg- skrivningsregistretframgår ävenatt ettom
underrättas.mäterimyndigheten Avövergår tillnadsminne ägareannan

kulturminnenlagen 1988:950byggnadsminneblir detän staten omen-
framgår statligtden lagen.ligt att ettomm.m.

kulturreservatbyggnadsminne eller
blirövergår till ägare än statenannan

kulturreser-byggnadsminne ellerdet
enligt den lagen.vat

l0§
bibehållandet statligtOmbibehållandet statligtOm ettett avav

byggnadsminne eller kulturreservatolä-medför hinder,byggnadsminne
eller kost-står medför hinder, olägenhetinte ikostnadgenhet eller som

står förhål-nad inte i rimligtförhållande byggnads-tillrimligt som
betydelse, kanlande till desskan regeringenbetydelse,minnets rege-

skyddsbestämmelsemaringen jämkaskyddsföreskrifterna ellerjämka
förklaringen. Regeringeneller hävabyggnadsminnesförklaringen.häva

också förklaringhävaockså häva kankanRegeringen en somen
ändamålslös.framstårbyggnadsminnesfärklaring som som

ändamålslös.framstår som
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ansökan jämkning Ansökan jämkningom av om av
skyddsföreskrifterna eller hävande skyddsbestämmelser eller hävande

byggnadsminnesfb’rklaring in förklaring in till Riksantikva-av ges av ges
Ämbetet Ämbetettill Riksantikvarieämbetet. rieämbetet. överlämnar an-

överlämnar ansökningen till sökningen till regeringen tillsam-rege-
Ämbetetringen tillsammans med med yttrande. fåreget ytt- egetmans

Ämbetetrande. får också på också på initiativ föreslåeget eget rege-
initiativ Föreslå regeringen jämkning ringen jämkning eller hävande.
eller hävande.

förordningDenna träder i kraft...
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Kulturminneslagen och skydds-1 annan

markanvändningslagstiftningoch

avsnitt undersöks hur lagen 1988:950 kulturminnenI detta om m.m.,
hushållning1987:l2 medlagen NRL,KML, naturresurserom m.m., na-

turvårdslagen l964:822, NVL, och plan- och bygglagen l987:10, PBL,
kultunniljövården.samordnade med varandra vad gäller Vidareberör eller är

två lagar överlappande tillämpliga objekt ellerundersöks är omom samma
förhållande påfinns begränsning i lags tillämplighet i tilldet en en annanen

någon kulturmiljövårdensådant form praktisk nackdel försätt attett av upp-
står.

förhållandetsärskild vikt mellan KML och KML lagAv PBL.är är en
myndigheter: länsstyrelserna Riksantikvarieäm-tillämpas statliga ochavsom

tillståndsfrågori allt väsentligt lägger planläggnings- ochbetet, medan PBL
på dock med vissa möjligheter för ingripan-rörande byggande kommunerna,

från direktiven utredningende sida. Enligt skall dels undersökastatens an-
svarsfördelningen kommun i fråga skydd kulturhisto-mellan ochstat om av

värdefull anvisariskt bebyggelse och dels lämpliga former för samordningen
bygglov tillstånd till ingrepp fornlämningar.mellan och i

ocksåUtredningen analysera sambandet mellan ochbör KML den kom-
miljöområdet.mande lagstiftningen

Samordningsfrågoma har emellertid andra aspekter deäven än ut-som
i utredningen finner därför befogattryckligen direktiven ochnämns att ge en

frågeställningarrelativt bred beskrivning de inställer sig vid analyssomav en
markanvändningslagama.de nämndaav

historik framväxten bevaranderegler i markanvändningslagamaEn över av
finns i bilaga

Naturresurslagen1.1

hushållningsbestämmelser frågagrundläggande i användningenNRL omger
vattenområden. frånLagen dock inte bortsett regler-landets mark- och ärav -

tillåtlighetsprövning vissa industrianläggningari 4 kap. störreavna om -
tillståndsprövningtänkt ligga direkt till grund för olika projekt. Denatt av

innehåller stället vilka intressen skall beaktas vidi regler som anger som
tillståndsfrågor enligt vissa i angivna lagar. legalaprövning NRL Denav

återspeglas i dessa lagar hänvisningar i lag tillknytningen NRL.genom resp.
59



SOU 19965128

få med betydelse förKML lagar markanvändningen inteär ären av som
1979:425knuten till NRL. Detsamma gäller lagen skötsel jord-om av

skogsvårdslagen 1979:429.bruksmark och
Enligt NRL skall marken, och den fysiska miljön i övrigt användasvattnet

frånså ekologisk, social samhällsekonomisk långsiktigtoch synpunktatt en
hushållning främjas kap. vattenområdengod l l §. Mark- och skall an-

ändamålvändas för det eller de de lämpade för med hänsyn tillär mestsom
beskaffenhet och läge föreliggande behov. Företräde sådanskallsamt ges an-

från hushållningvändning medför allmän synpunkt god 2 kap.som en
vattenområden från1 §. Mark- och har betydelse allmän påsynpunktsom

områdenasgrund naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till fri-av
så långt åtgärderluftslivet skall möjligt skyddas kan påtagligtmotsom som

Områdenskada eller kulturmiljön. riksintresse för naturvår-ärnatur- som av
kulturrninnesvården friluftslivet sådana åtgärderden, eller skall skyddas mot

6 §.2 kap.
Vissa områden i sin helhet riksintressehar med hänsyn tillangetts vara av

de och kulturvärden finns i områdena. De s.k. geografiska hus-natur- som
hållningsbestämmelsema i 3 kap. omfattar b1.a. delar Sveriges kusterstora av

fjäll- och vattenområden.samt
Riksintresseområden för kultunninnesvården har vidare pekats Riks-ut av

antikvarieämbetet i samband med NRL trädde i kraft den l juli 1987. Vissaatt
områdenkompletterande beslut har fattats därefter. Ca 1 700 är numera an-

kulturmiljövården. påpekasgivna riksintresse för Det bör dock attsom av
någonbesluten inte i sig har rättsverkan. således inteDet automatiskt för-är

påbjudetbjudet bygga eller andra ingrepp i den fysiska miljön ellergöraatt att
tillstånd åtgärder områdesöka för vissa i Riksantikvarieämbetet harett som

fårvalt Riksantikvarieämbetets urval planeringsunderlag för deut. ses som
vattenområdenbeslut användning mark- och kan fattas andraom av som av

myndigheter. särskild roll har länsstyrelserna skallEn ställasom samman
utredningar, planeringsunderlagoch har betydelse förannatprogram som
hushållningen med i länet och finns hos statliganaturresurser som myn-

tillhandahålla sådantdigheter. Länsstyrelserna skyldiga planerings-är att
kommuner och myndigheterunderlag skall tillämpa NRL 6 kap.som

1 §.
Om visst mark- eller vattenområde riksintresse för flera oförenligaärett av

ändamål skall företräde det eller de ändamål lämpligaste sättges som
långsiktigfrämjar hushållning med marken, och den fysiska miljönvattneten

i övrigt. Frågan hur riksintressen inbördes skall rangordnas löses inte iom
får frånNRL, fall till fall i de enskilda ärendenavgöras prövasutan som

enligt den lagstiftning knutits till NRL. Det enda riksintresse sattssom som
före de övriga behovet anläggningar för totalförsvaret 2 kap. 10 §.är av

Den ämnesvisa förteckningen för vissa intressen, särskilt riksintressen,
finns i 2 kap. kompletteras med föreskrifter förNRL vissa angivnasom om-
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och kul-områden hänsyn till demedråden landet i 3 kap. Dessai är natur-
Exploateringsföretag ochhelhet riksintresse.finns däri sinturvärden avsom

påtagligtstånd de inte skadarfår till endasti miljön kommaandra ingrepp om
lokala näringslivet ochBefintliga det3 kap. l §.dessa värden tätorter,

får hinder de s.k.dock utvecklasför totalförsvaretanläggningar utan av
Om det finns särskilda skälhushållningsbestämmelsema i 3 kap.geografiska

områdena. Vilkamineraler utvinnas inomochfår riksintressanta ämnenäven
redogörelse. Havs-kan inte omfattas dennaområden närmare avavsessom

mark-befinner sig bland de utpekadevissa andra bygderinsjökuster ochoch
Norrlandsälvarna och andrafyra outbyggdafinns deområdena. Där även

vattenområden.specificerade
skall definieras och tillvaratasi enskilda fallriksintressena ärHur som an-

knutna tillfråga enligt de lagarinledningsvisfördes äravgörs somen som
länsstyrelsen ochden dialog mellansärskild betydelseAvNRL. är resp.

enligtöversiktliga planeringen PBL.skall föras i denkommun som

överväganden KML och NRLsambandet mellan1.1.1 om

föreslår någon anknytning KML till NRL.inteUtredningen av

förslaghar inte knutits till NRL. Ettframhölls i avsnitt 1.1 KMLSom om
1994:3 Förslag tillfram i promemorian Dssådan anknytning ladesen

Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården. Vissaför områdetskydd re-
förslaget i denna del.och Vägverket, tillstyrktebl.a. Boverketmissinstanser,

i princip, fann ytterligare bered-tillstyrkteRiksantikvarieämbetet attmen
på förmed avseende konsekvenserna KML. Rege-ningsarbete fordrades

dådet förslag miljöbalk ak-hänvisning tillringen fann, med om en som var
Lagrådet, frågan anknytning tillgranskning KMLtuellt för att om en avav

vunnits miljöbalksförslaget prop.anstå tills erfarenheterbordeNRL av
1994/95:3 32.s.

tillämpningen anknyt-Frågan konsekvenser för KMLvilka av som enom
medföra svår besvara. handläggningenskulle Förning till NRL är att av

med varandra torde detriksintressen slag konkurrerardärärenden motsattaav
konfliktsituationensvårt utfallet; denlämna är,att om somen prognosvara

frånsett lagenentydigt i NRL, denframgått inte löst sätt attett gerovan,
anläggningar andra riksintres-riksintressantaprioritet totalförsvarets över

sen.
gällande kultuimiljöintressen inteskulle det kunnaTeoretiskt göras att som

ståskulle sig vid konflikt med riksintres-riksintressenhar sämrestatus enav
enligt i nuvarande ordning intevid hantering NRL änart somannan ensen av
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någoninnefattar prövning enligt motståendeKML riksintressen. Ettav grav-
fält inte utpekats riksintressant skulle sålunda vid knytningsom som en av
KML till NRL enligt denna resonemangslinje inte kunna hindra anläggandet

riksintressant kommunikationsanläggning motorväg.av en som en
Detta bortser emellertid från det också i finnsKMLatt pröv-resonemang

ningsregler innebär hänsyn skall till andra allmänna intressenatt tas änsom
bevarandeintressena. Normalt lämnas också tillstånd till utgrävningsett av
fornlämningar för motorvägsbyggnad, därför 2 kap. 12 § förutser så-att att

tillstånddant skall lämnas fomlämnin medför hinder eller olägenhetom gen
inte står i rimligt förhållande till dess betydelse. Konflikter mellan etable-som

rade byggnadsminnen och exploateringsföretag torde ovanliga, ettvara men
högt prioriterat exploateringsprojekt kan redan enligt gällande reglernu
i KML medföra byggnadsminnesförklaring hävs med stöd 3 kap.att en av
15 § KML. Enligt denna bestämmelse får länsstyrelsen, elleri visst fall rege-
ringen, häva byggnadsminnesförklaring, bibehållandet byggnads-en om av
minnet medför hinder, olägenhet eller kostnad inte står förhållandei tillsom
dess betydelse.

En knytning KML till NRL skulle knappast innebära intresseawäg-attav
ningarna i enskilda ärenden kommer utfalla annorlunda vad följeränatt som

den gällande ordningen med kulturminneslag inte formellt ärav en som
kopplad till hushållningslagstiftningen.

avstårUtredningen denna bakgrund från lägga fram förslagmot att om en
knytning KML till NRL.av

I det nyligen framlagda förslaget till miljöbalk föreslås hushållnings-att
bestämmelserna i 2 och 3 kap. NRL inarbetas i balken. Miljöbalksutred-
ningen aviserar den i kommande betänkande beröra frågoratt ett attavser om
bestämmelsemas förhållande till övriga regler i balken och till PBL och sam-
hällsplaneringen i SOU 1996:103 del 268.stort s.

Naturvårdslagen1.2

vid sidanDen KML betydelsefulla lagstiftning syftar till bevaradmestav som
markanvändning återfinns i NVL. Till skillnad från KML NVL knutenär till
NRL.

3 §I NVL har föreskrivits NVL tillämplig den kulturprägladeäratta
naturmiljön i den mån skydd inte gäller enligt KML. Avsikten med detta
år 1991 införda tillägg till NVL förtydliga den uppfattning redanattvar som
ansågs etablerad, nämligen NV L skulle tillämplig för bevarandeatt vara av
odlings- och kulturlandskap prop. 1990/91:90 388. Sålunda skall bl.a.s.
de i §7 19 § NVL reglerade skyddsformema naturreservatresp. resp. na-
turvårdsområde kunna användas för regleranärmare markanvändning,att
skötsel och allmänhetens tillgång sådana62 till bevarandevärda landskapstyper. I
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2 naturvårdsförordningen 1976:484 har också föreskrivits§ Statensatt
naturvårdsverk i frågor vikt för kulturmiljöer i samrådalandskapet skallav
med Riksantikvarieämbetet.

valda formuleringen och placeringen paragrafen har tillkommit påDen av
Lagrådet vid ansågförslag sin granskning det fanns behovatt ettsomav av

förhållanderäckvidd i tillbestämma NVL:s KML med dess efter kultur-att
objektens särskilt utformade skydd. Med den föreslagna formuleringensärart
avsåg Lagrådet gränsdragning mellan NVL:s och KML:s tillämp-göraatt en
ningsområden 1990/91:90prop. 571. specialmotiveringen tillI 3 §s. a

tillade regeringen förslaget medförde inteNVL NVL skulle tillämpasatt att
för skydd anläggningar omfattas KML.som avav

överväganden1.2.1 sambandet mellan KML och NVLom

3 § medför inte kan tillämpas förNVL NVL objekt, fom-att t.ex.a
lämningar, redan skyddade enligt KML. Denna ordningär ärsom
opraktisk och bör avskaffas.

Tolkad efter ordalydelsen förarbetsuttalandenaoch behovetom av en
gränsdragning bådamellan de lagarna måste 3 § innebäraNVL NVLatta

kanvarken eller får tillämpas i de fall tillämpligKML för skyddsobjektet iär
fråga. Om skyddsobjektet innehåller element kan omfattas såväl KMLsom av

NVL uppkommer frågan vilken lag rätteligen skall tillämpas.som som
finnsI KML dels bestämmelser har rättsverkan direkt grund avla-som

dels bestämmelser för få rättsverkan, fordrar särskilt beslutatt ettgen, som,
skydd. Direkt lagskydd har fornlämningar kyrkliga byggnader ochsamtom

begravningsplatser, frågamedan det i bl.a. byggnadsminnen krävs attom
objektet identifieras särskild byggnadsminnesförklaring med tillhö-genom en

individuellarande skyddsföreskrifter för rättsverkande skydd skall uppstå.att
naturvårdsområdeellerNär skall inrättas det inteärett naturreservat ovan-

ligt finns fornlämningardet inom det tilltänkta området. Eftersom dessaatt
fomlämningsområdenmed tillhörande omfattade direkt lagskyddär ettav en-

ligt 2 kap. 2 torde§ KML, reservatsförordnandet inte kunna utformas utan
blick på förstadet skydd, dvs. i hand tillståndspliktden för vissa åtgärder

fomlämningsområden.gäller inomsom
Enligt 2 kap. 6 och 12 §§ det inomKML fomlämningsområde för-är ett

bjudet länsstyrelsens tillstånd rubba, bort, täcka ellergräva överatt utan ta ut,
bebyggelse, plantering eller ändra eller skada fastsättannatgenom en

fornlämning. torde det alltså tillåtetI praktiken inte i reservatsföre-attvara
frågorskrifterna reglera grävarbeten, plantering eller bebyggelserestrik-om
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tioner. Däremot kan reservatsföreskriftema medföra restriktioner frågai om
allmänhetens tillträde, vilken regleringsfråga inte tillfredsställande löst iär
KML, avsnittse

måhändaEtt tydligt, i praktiken inte så betydelsefullt exempel på attmen
skyddsreglema i KML NVL kan sak detär säregna natur-resp. avse samma
föremålet. naturföremålEtt bör särskilt skyddas vårdasoch på grundsom av
dess betydelse för kännedomen landets sin skönhet eller eljestnatur,om
märkliga beskaffenhet kan enligt 13 § NVL fridlysas naturminne. Omsom
naturföremålet ocksåemellertid kan karaktäriseras naturbildning, tillsom en

ålderdomligavilken bruk, eller märkliga historiska minnensägner knutna,är
föremålet redan skyddat enligt 2 kap. l § KML fast fornlämning.är Ettsom

flyttblock med tradition knuten till sig eller trefaldighetskälla sålundaskulleen
inte kunnat förklaras naturminne.som

Byggnadsminnesreglema i KML skall enligt uttalande i förarbetena vara
påtillämpliga "anläggningar betrakta medvetna arkitektoniskaär attsom som

skapelsen 1987/88:104 sådanaprop. 50. iDet situationer nödvändigtärs.
dra på marken mellan de arkitektoniskt skapade naturföreteelsemagränsatt en

och den kulturpräglade naturmiljön i övrigt för inom vilket områdeavgöraatt
den den andra lagen skall tillämpas. Om byggnadsminnes-som ena resp. en

förklaring ståndredan har kommit till frågan skydd enligt NVL blirnär ettom
aktuell, sannolikt inte skyddsföreskriftema för byggnadsminnesområdetär
lämpliga från naturvårdssynpunkt.eller tillräckliga Eftersom KML enligt
3 § har prioritet framförNVL NVL i överlappande måstefall, docka
naturvårdsambitionema såvidavika, inte först skyddsföreskriftema enligt

såKML upphävs eller jämkas de kan med föreskrifter enligtersättas NVL.att
Gränsdragningsregeln ocksåmedför andra tolkningsproblem. Man kan

fråga sig den omständigheten byggnadsminnesförklaratt.ex. att ettom om-
råde fornlämningeller ligger inom 100-metersgränsen för det generellaen
strandskyddet enligt 15 § NVL medför strandskyddet inte gäller inomatt

för byggnadsminnet eller fomlämningsområdet Vidaregränsen kan man
fråga sig inte det i 21 § föreskrivnaNVL skyddet för biotoper liderom en
oavsedd inskränkning 3 § PåNVL listan biotoper inom vilkaövergenom a
arbetsföretag fårkan skada naturmiljön inte utföras enligt NVL upptassom
bl.a. alléer och pilevallar odlingsrösen och i jordbruksmark,samt stenmurar

sådanadvs. företeelser kan skyddade enligt KML antingen påsom vara
grund byggnadsminnesföreskrifter eller det generella lagskyddetav genom
för fornlämningar. sålundaDet bör så det föreskrivna förbudetatt motvara
arbetsföretag inte kan gälla i de fall innehållerKML skyddsregler för företeel-

ifråga. Om allé behöver tuktas i enlighet med skyddsföreskriftema försen en
byggnadsminne, skulle sålunda någoninte hänsyn enligt NVL behövaett tas

till de skyddsvärda och djurarter för vilka allén biotop.växt- är en
såledesDet uppenbart den 1991 års lagändringär infördaatt genom

tillämpningsgränsen bådamellan de lagarna inte praktisk. Eftersom bådeär
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tillämpnings-länsstyrelserna kanockså tillämpasNVLnormaltochKML av
Si-myndighet.inomklokthanterasemellertid sättproblemen ett samma

inrättabemyndigandetlättbemästradlikadock intetuationen blir att natur-om
vederbö-från länsstyrelsen tillnaturvårdsområden delegeratsharochreservat

finns inte enligtdelegationsmöjlighetNågon motsvarandekommun.rande
KML.

Även förhand problemi första§ NVL inteprioritetsregeln i 3 är ettaom
medfrån allmän synpunktändå olyckligtframstårkulturmiljövården, det som

beskrivsså kompliceradblivissa fall kaniregleringssituation somsomen
frågakan därföri skyddet. Manoförutsedda blottortillledaoch t.0.m.ovan,

mellan lagarnaupprätthålla deninödvändigt NVL gränssig det är att somom
NVLmotsvarande i KMLNågot behov gränsi 3återfinns motav enanu

anmälts.har inte
Miljöbalksutredningen till sittocksåsammanhangetkan iDet noteras att

frångränsdragningsbestämmelsenöverförtmiljöbalk inte hartillförslag
bestämmelseföreslagithar i ställetMiljöbalksutredningenNVL.3 § ena

på ob-miljöbalken tillämpasmedger även8 § uttryckligen8 kap. attsom
316, delSOU 1996: 103 del Ienligt KMLskyddadejekt är s.som

93.s.

Förslag1.2.2

så situationen föresålunda NVL och KML,föreslårUtredningen att varsom
tillämpliga. Regleröverlappandeåter fårårs ändringar,1991 om er-vara
båda risker förinnebörd i de lagarna. Desakinlösen hariochsättning samma

och andra sakägareosäkerhet för markägarevissdubbelreglering med som
fallUppkommande kanalternativ, torde intesådantikan finnas stora.ett vara

beslutsrättenlänsstyrelserna. Inte hellernormal klokhet hanterasmed omav
förutsättabehövatill kommun tordedelegerats änNVLenligt annat attmanen

någonSkulle in-till varandra.länsstyrelsen hänsynochkommunen tar av
finns möjligheter tilluppgift fömuftigtsininte klara sätt,ettstansema

överklagande.korrektiv i form av
regler kulturreser-med det förslag tillsammanhangbör iFörslaget omses

2.6.4.i avsnitt 1.3.1 ochutredningenKMLi presenterarvat som
avsnitt 8.3.ilagförslag kommenterasUtredningens
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Miljöbalksförslaget1.3

Föregående regering lade i augusti 1994 fram proposition för riksdagenen
förslagmed till miljöbalk prop. 1994/95:10. Förslaget hade tillkommit efter

remissbehandling Miljöskyddskommitténs båda betänkanden SOUav
1993:27 och 66. Efter valet i september 1994 återkallade den regeringennya
propositionen och uppdrog Miljöbalksuu-edningen M 1993:04 utformaatt

förslag enligt angivna direktiv Dir. 1994:134.närmare Utredningenett nytt
har lämnat sitt huvudbetänkande SOU 1996:103 Miljöbalk. En skärpt och
samordnad miljölagstiftning för hållbar utveckling.en

Förslaget till miljöbalk innebär -liksom den återkallade propositionen att-—
både NRL och NVL skall ingå i balken. bestämmelserDe motsvararsom

fortsättningenNVL skall i kunna användas föräven skydda kulturhisto-att
riskt värdefulla landskap. Miljöbalksutredningen anför under rubriken kultur-

del 316:reservat s.

"En god miljö ofta landskap områdeellerär har rikt kul-yttre ett ettsom
turhistoriskt innehåll. Att bevara kulturlandskap med innehåll från olika ti-
der och till de sköts värdena inte förstörssätt gör elleratt ett attse som
förringas kulturmiljövårdens viktigaste uppgifter.är en av

slåAmbitionen vakt den historiska dimensionen i landskapet kanatt om
därför beskrivas ytterligare bevaringsaspekt vid sidansom en av omsorgen

mångfaldenden biologiska och landskapsbilden estetiskrentom om ur
synpunkt. Uttrycket historiskt landskap har internationellt börjatett använ-
das för karakterisera landskap slå vaktär därförvärtatt ett att attsom om
det präglats markanvändning och byggnader från äldre tider. Ett histo-av
riskt landskap kan landskapsägas präglas hävdade ellerettvara som av
ohävdade kulturlandskapselement återspeglar väsentliga drag ochsom

frånföreteelser äldre markanvändning. En betydande del det historiskaav
sambandenlandskapets värde mellan de enskildautgörs kulturland-av

skapselementen och samspelet med naturmiljön. Det samlade kulturvär-av
det i historiskt landskap kan således sägas störreett änvara summan av
kulturvärdet hos de enskilda ingårelement landskapet.isom
Genom ändring i 3 § naturvårdslagen år 1991 markerades lagensatten a
skyddsbestämmelser kunde tillämpas inte påbara värdefull natur, utan
också för skydda kulturhistoriska värden i landskapet. Enligt Miljö-att
balksutredningen behövs det bättre regler för bevara kulturhistorisktatt
värdefulla landskap. För de fall där det huvudsakligen det historiskaär
landskapet och dess kulturvärden skall skyddas, kulturminnes-som men
lagens regler inte tillräckliga, bör därför införasär särskilt institut be-ett

kulturreservat. Den skyddsforrnen börnämnt kompletterandenya ses som
såvälinstrument till bestämmelserna till kultur-naturreservatom som

minneslagens nuvarande regler. Syftet med förslaget skapaär att en
skyddsform tydligt anpassad efter de kulturmiljövårdandeär beho-som
ven.

NaturvårdsverketsEnligt naturvårdsregister motiveras 310 landetsav
knappt 1 600 huvudsakligen kulturhistoriska skäl. Taktennaturreservat av
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huvudsakligen tillkommit med kulturhisto-i bildningen reservat somav
naturvårdslagenökat sedan reformen i 1991.riska motiv har inte Fler

huvudsakligen bildas med kulturhistoriska värden grundreservat som som
bör bli resultatet tydligare för kulturrniljösektom, för deett t.ex.ansvarav

ocksåkulturmiljöema. innebär ansvarsfördelningen mellanDet attagrara
och kommunerna bör densamma inom kulturmiljövår-länsstyrelsen vara
naturvärdeninom det gällerden när reservat.som

områdeFrågan omfattar bådeskyddsvärt och kul-ett stora natur-om som
turmiljövärden eller kulturreservatskall kallas under-ärnaturreservat av
ordnad betydelse. förslaget till lagtext preciseras inte i vilka fall benäm-I

frågankulturreservat skall användas. börningama Dennaturreservat resp.
från falllänsstyrelsen ställning till till fall.ta

Kulturarvsutredningen 1994:09 har parallellt med Miljöbalksutred-Ku
utarbetat förslag till kulturreservat inom för lagenningen ett ramen om

kultunninnen tillgodoser i väsentliga delar skyddsbehovDetm.m. samma
Miljöbalksutredningendet Utredningen medvetenärpresenterar.som nu

fråganflera skäl talar för lämpligheten reglera inom föratt attom ramen
kultunniljövårdens speciallagstiftning, dvs. kulturminneslagen. fort-Den

beredningen får utvisa vilken de lagtekniska lösningarna ärsatta attav som
föredra.

dock viktigt komplettera den befintliga lagstiftningenDet med reglerär att
för tydligare markera behovet samlad bevarande kul-att av en syn av

bibehållaturmiljöer kräver intensiv skötsel för eller äldreatt restaurerasom
markanvändning. Det bör klart markeras kulturrniljöaspekter,att ensamma

naturvårdsaspekter,tillsammans medeller skäl för meddelaär ett att
skyddsföreskrifter."

föreslårMiljöbalksutredningen lagbestämmelse 8 kap. 8 § medatt en
innehållföljande införs:

får"Bestämmelserna i 3-5 §§ tillämpas också för bevara värdefullaatt
kulturpräglade landskap. byggnadAtt eller anläggning skyddadären som
byggnadsminne, kyrkligt kultunninne eller fast fornlämning enligt lagen
1988:950 kulturminnen hindrar inte ocksåden skyddasattom m.m. en-

dessa bestämmelser. Områden skyddasligt enligt denna paragraf be-som
kulturreservat."nämns

motiveringen framgårtill bestämmelsen beteckningenAv kulturreservatatt
kulturmiljönskall användas det huvudsakliga skälet för områdenär är att ett

skall skyddas.
framgårSom medför lydelsen skydd enligt inteKML längre skallatt ut-

något naturvårdsbestämmelsemahinder tillämpa i kulturmiljö-göra mot att
bevarande syfte.
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överväganden1.3.1 i miljöbalksforslagetkulturreservatom

införas i deBestämmelser kulturreservat bör KML, där kan tillgo-om
behovet förstärkt skydd för kulturhistoriskt värdefulladose ettav om-

råden såvälmed bebyggelse landskapselement.som

Kulturarvsutnedningen skyddsform behövs tillfredsställerattanser en som
områden. motiveringbehovet skydd En och diskussionnärmareav av en om
sådant återfinnssituationer skydd skulle användbart ii vilka avsnittett vara

områdesskyddföreslår inrättande 32.6.4, där utredningen i kap. KML.ettav
föreslagna kulturreservatsinstitutet i miljöbalken tillfredsställer behovetDet av

Ävenområdesskydd för kulturmiljöer i vissa avseenden. det kan hävdasom
lagstiftning områdesskydddet inte avgörande betydelse i vilkenär ettatt av

återfinns villkoren i likartade ochövrigt det myndighetnär är är samma
länsstyrelsen handhar skyddet, dock Kulturarvsutredningen attansersom

återfinnskulturreservat i medför enklarelösning där begreppet KML ochen
kulturmiljövården naturvärden.tydligare ansvarsfördelning mellan och

till kulturreservat bör finnas i frågorHuvudskälet regler KML äratt attom om
dåskydd för kulturlandskap kan lösas i sammanhang med bevaran-näraett

defrågor för bebyggelse och andra anläggningar integrerad delutgörsom en
områdetdet ifrågavarandekulturvärdet Förav

Administrativa traditioner och handläggningskultur skiljer sig något åt
naturvärden.kulturmiljövården handläggaremellan och För huvudsakli-som

inom lagstiftningsområde kan detarbetar med ärenden kännas främ-ettgen
sig i tillämpningen lag. Systemet imande in NVL medatt ge av en annan

naturvårdsområde,skilda skyddsinstitut: beroendenaturreservat resp. om
utgåså ingripande ersättning skall eller inte,skyddet skall har ingenattvara

för kulturmiljövårdensmotsvarighet i och främmande arbetssätt.KML är
måttdärför förutse effektivitettorde kunna deMan störreett av om resp.

får dem har erfarenhet detskyddsreglema tillämpas lagsam-störstav som av
de hör hemma. I miljöbalksförslaget finns ingenmanhang där motsvarighet

naturvårdsområde.skyddsformentill
det gäller skyddsinsatser inom kulturlandskapet bör givetvisNär arbetet

expertområdenasamarbete mellan de olika inom länsstyrelsen.bedrivas i Ex-
pertområdena miljövård kulturmiljö ocksåoch berörs normalt alltid, men

planeringen.lantbruk, och ibland den fysiska Valet skyddsform naturre-av -
eller kulturreservat bör beroende vilken aspekt denärservat vara av som-

Om slåtterängar floravården stårdominerande för skyddet. det gäller där i
i föreskrifternabör lador kunna skyddas föräven ett naturreservat.centrum,

ingå områdenPå motsvarande bör det kunna med avancerad floravårdsätt en
i kulturreservat där huvudsyftet med skyddet fäbodmiljöstörre ärett t.ex. en
eller dikningssystem.ett
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områdesskyddhurfrågoråterkomma tillsåledesvill ettUtredningen om
in-naturmiljön skulle kunnakulturprägladeinom denbl.a.kulturmiljöer,för

ochregleringsbehovaktuellatillansluterbättrepåfogas i KML sättett som
2.6.4.avsnittvidaretraditioner se

bygglagenochPlan-1.4

kulturmiljönförreglerGällande1.4.1

många har be-ochflera olika plan sättbestämmelserinnehållerPBL som
exploate-bevarande ellerfrämjarreglernaantingenkulturmiljön,tydelse för

samordninglovprövning,bl.a.också reglerinnehåller dering. PBL varsom
undersöka.skallsärskiltutredningenmed KML

Översiktlig planering

alltså förenligskalltillämpningen denochtill NRLknutenLagen är varaav
till uttryckskall kommai den lagen. Dessahushållningsaspektema ettmed

varje kom-aktuell förfinnasskallöversiktsplani denövergripande sätt som
användningenavseddaför dengrunddragenskalloch avangesommun

ochskall utvecklasmiljönden byggdavattenområdena hurmark- och samt
tillgodosekommunenhurskallöversiktsplanen attbevaras. I re-avseranges

Översiktsplanen betydelsesärskildharNRL.enligtriksintressendovisade
docktill NRL. Denknutna ärenligt de lagarbeslut ärförunderlag somsom

enskilda.ochmyndigheterbindande förinte
januari 1995li kraft den§8 7 RF,kap. trättändringGenom somaven

möj-harl994/95:KU71993/94:KU36 och öppnats1993/942116,prop. en
föreskrifter till-meddelabemyndiga regeringenför riksdagenlighet att omatt

Avsiktenanläggningar.byggnader ochåtgärder medfrågaiståndsplikt om
vidaredelega-användas förbemyndigandet skall kunnavarithar att genomatt

beslutaöversiktsplanimöjlighetdessatill kommunernation att omresp.ge
lovpliktenskätpningarellerlättnaderlov, dvs.kräveråtgärdervilka avsom

emellertid intebemyndigande harNågoti PBL.inom de angesramar som
på initiativ. Detdenna äreller beslutatsriksdagenföreslagitsdärefter egetav

Översiktsplanersinaiför kommunernamöjligtintefortfarandedärför att
detaljplanerdock ske isådan reglering kanomfattning. Enlovpliktensreglera

nedan.beskrivsenligt vadområdesbestämmelseroch som
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Detaljplan områdesbestämmelseroch

Bindande regleringsinstrument finns i bestämmelserna detaljplan ochom om-
rådesbestämmelser. Detaljplanen huvudinstrumentetär för reglera markensatt
användning och bebyggelsen inom kommunen. Alternativt till detaljplan får
områdesbestämmelser för syftena med översiktsplanenantas skallatt uppnås
eller för riksintressen skall säkerställas. Den praktisktatt betydelsefulla skill-
naden mellan detaljplan och områdesbestämmelser detaljplanenär kanatt an-
vändas för tillskapa eller begränsa byggrätter,att för dengaranterassom
genomförandetid bestäms i plan, områdesbestämmelsermedan intesom resp.
medför några rättigheter for sakägare, är regleringsinstrument.utan ett rent

Genom såväl detaljplan områdesbestämmelser kan kommunen med-som
dela bindande bestämmelser för bevarandet historiskt, kulturhistoriskt,av
miljömässigt eller konstnärligt värdefull bebyggelse. Sålunda kan särskilda
regler för placering, utformning och utförande byggnader, anlägg-ges av
ningar och Sådana regler bevarandettomter. befintlig bebyggel-som avser av

benämns varsamhets- skyddsbestämmelser.se resp.
Varsamhetsbestämmelser kan användas for för vissa fastigheter specifi-att

de generella reglerna i 3 kap. 10 § PBL i fråga ändring befintligcera om av
bebyggelse. Där sådana ändringar skall såatt göras bygg-anges varsamt att
naders särdrag beaktas och deras frånvärden bl.a. kulturhistorisk synpunkt

till Dessa allmänna varsamhetsreglertas sådana sakägareär måstevara. att re-
spektera dem kunna ställa krav ersättning förutan denatt eventuella eko-
nomiska skada reglerna kan medföra och detsamma skall gälla iävensom
fråga särskilt meddelade varsamhetsregler.om

Skyddsbestämmelser skall emellertid kunna medföra bevarande-strängare
krav. fårDe meddelas endast beträffande sådana byggnader enligt 3 kap.som
12 § PBL särskilt värdefullaär från historisk, kulturhistorisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt. Genom skyddsbestämmelser skall krav kunna
ställas på bevarande byggnader i deras helhet eller i fråga särskildaav om
detaljer, bevarandetäven kan förutses bli kostsamt. Krav kan ställasom t.ex.
på särskilda material och tekniker skallatt användas vid reparation och
underhåll. Om inverkan bestämmelserna försvårar den pågåendeavsevärtav
markanvändningen har sakägaren till ersättning förrätt ekonomisk skada.

Detaljplan och områdesbestämmelser kan också användas för beslutaatt
Ävenrivningsförbud. här gäller möjligheten står endastom öppen beträf-att

fande den särskilt värdefulla bebyggelsen enligt 3 kap. 12 § PBL. Ett beslut
rivningsförbud medför ersättningsskyldighet den ekonomiskaom skadanom

för sakägare betydande.ären
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Lovprövning

rivningslov fordrarbyggåtgärder bygglov, marklov ellerförLov att--
områdes-fråga förenliga med förekommande detaljplan elleråtgärderna i är

kan under särskilda omständigheterEndast mindre avvikelserbestämmelser.
föregående ändring planen eller bestäm-i lovärendetmedges utan en av

melsema.
byggåtgärd tillåtas påbesked huruvida kanVid sidan lov kan enom enav

förhandsbesked. förhandsbesked tillplats meddelas Ettviss rättgersom
två år fråninom beslutet.bygglov ansökan görsom en

områdesbestämmel-detaljplan ellervad kan bestämt iUtöver vara ensom
måste åtgärder söks för uppfylla de egenskapskrav bygg-lovsomser

ställtsanläggningar, och allmänna platsernader, andra tomter m.m. som upp
byggnader skall placeras och utformas3 kap. PBL. Nyai sätt ärett som

landskapsbilden och till och kul-med till stads- ellerlämpligt hänsyn natur-
Byggnader skall ha form och färg,turvärdena platsen. äryttre somen

sådana helhetsverkan 3 kap.och godlämplig för byggnaderna som ger en
befintliga byggnader kraven i 3 kap.Beträffande har redanl § PBL. nämts

såändringar skall vidtas med varsamhet och byggnader10 § PBL attatt
Även underhållsåtgärder, intebehåller sina värden. medförsin ochsärart som

skall till befintliga byggnaders värde och tillbyggnaden ändras,att anpassas
3 kap. 13 § första stycket PBL.omgivningens karaktär

värdefulla från historisk, kulturhis-Beträffande särskiltbyggnader ärsom
enligt 3 kap. 12 § kravenmiljömässig och konstnärlig synpunkttorisk, är

sådana får Sådana bygg-byggnader inte förvanskas.ändringar starkare;ännu
såockså underhållas deras bevaras 3 kap. 13 § andraskallnader särartatt

stycket.
ocksåbyggnader gäller i tillämpliga delar för andraEgenskapskraven för

platseranläggningar, allmännatomter, m.m.
slags åtgärder kräver lov har i 8 kap. PBL.Vilka angettssom

1993/94:178, 1993/94:BoUl8,den 1 juli 1995 prop.Efter lagändringar
bygglovsprövningen till lokaliseringen1994:852 har begränsatsSFS att avse
placeringen och utformningen byggnaderden närmare yttresamt av m.m.,

överförts till lag 1994:847de tekniska egenskapskravenmedan en ny om
byggnadsverk Vidare hartekniska egenskapskrav öppnats enm.m.

beslut i detaljplan helt befria byggnadermöjlighet för kommunerna att genom
på planområdet. fåranläggningar från bygglov inom I beslutetoch kravet

åtgärderna skall utföras det och inom den tidvillkor uppställas sättattsom
fårBygglovsbefrielse inte medges bygglov krävsi beslutet. omsom anges

intressen eller allmänna intressen prop.för tillvarataatt grannars
1993/94:178 56.s.

tekniska egenskapskraven gällerprövningen deFör ett system reg-av -
byggherren anmälan till byggnadsnämndenlerat i 9 kap. PBL -i vilket gör en

åt-i kommunen med speciñcering tilltänktamotsvarande nämndeller en av 71
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gärder. Detta prövningssystem gäller också vid ändringsarbeten. Den
byggande har åtgärdernaför uppfyller de krav ställs i detalj-ansvaret att som
planen, 3 kap. PBL och lagen tekniska egenskapskrav byggnadsverkom

Byggnadsnämndens roll tillsynskaraktär och tillsynenär kanm.m.. av
grunda ingripande åtgärderolagliga enligt regler i lO kap.närmare PBL.mot

Åtgärder -i den mån kommunen inte beslutar bygglovsbefrielsesom om -
alltjämt fordrar lov innan fårde utföras uppförande byggnaderär av m.m.,
tillbyggnader och ändrad användning byggnader, helt eller delvis. Inomav
detaljplaneområden gäller dessutom lovplikt för omfärgning, byte fasad-av
beklädnad och taktäckningsmaterial och andra ändringar påver-avsevärtsom

byggnaderskar utseende t.ex. dörr- eller fönsteröppningar,yttre nya upp-
sättning och väsentlig ändring skyltar eller ljusanardningar uppfö-samtav
rande, tillbyggnad och ändring ekonomibyggnader för jordbruk, skogs-av
bruk eller därmed jämförlig näring.

Särskilda lättnader i lovplikten inom detaljplaneområdenäven gäller för- -
åtgärdervissa tvåbostadshus.beträffande eller Förutom den allmänten- mer

bekanta lovfriheten för mindre komplementbyggnader friggebodar, mu-
plank och skärmtak i anslutning till bostadshuset, får sådana hus färgasrar,

lov, byggnadens karaktär därigenom inte ändras väsentligt.utanom om
Bygglovsplikt gäller inte bara för byggnader också andraför anlägg-utan

ningar enligt angivna regler i 8 kap. 2 §närmare PBL.
Kommunen har andra möjligheter bygglovsplikten.:reglera omfattningatt
den möjlighet upphäva detaljplaneområdenden inomän redan haratt som

Även utanför detaljplaneområden kan bygglovspliktennämnts. minskas och
det sker då områdesbestämmelser.genom

Ökning bygglovsplikten kan beslutas för områden värdefullautgörav som
miljöer, antingen detaljplan eller områdesbestämmelser. Pågenom genom
detta kan kommunen lovpröva omfärgningarsätt eller två-även av en--
bostadshus byte fasad- eller taktäckningsmaterial. Lovplikt kansamt av-
också införas för underhållsåtgärder för bebyggelse särskilt värdefullärsom
enligt 3 kap. 12 § PBL.

Rivningslov krävs generellt för bygglovspliktig bebyggelse inom detalj-
såvidaplan, inte kommunen bestämmer annorlunda. Utanför detaljplanerat

område kommunenkan införa rivningslovsplikt områdesbestämmel-genom
ser.

Inom detaljplaneområden krävs marklov för schakming och fyllning som
medför avsevärd ändring höjdläget, inte bestämts i planen.annaten av om
Marklovsplikt kan också införas inom detaljplaneområden för trädfällning el-
ler skogsplantering. Kommunen kan också områdesbestämmelser förgenom
vissa slags områden skydds- eller säkerhetsskäl införa marklovsplikt förav
schaktning, fyllning, trädfällning eller skogsplantering.

Ansökningar lov skall beviljas inte hinder åtgärderna imötermotom om
form områdesbestämmelserdetaljplan, eller de särskilda egenskapskravenav
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återfinns i i andra la-hinder inte PBLbetyderi 3 kap. PBL. Det utanatt som
något lov. Om byggnads-inte skälKML, vägraär attt.ex. engesomgar,

åtgärd kräver lov, eller aktua-anledningnämnd finner att anta att somen som
tillstånd någon myndighet,bygganmälan, fordrarliseras av annangenom en

8 25 § och 9 kap. 8 §berörde detta kap.nämnden upplysa denskall om
tredje stycket PBL.

för olika bedömningar huruvidamånga givetvisfall kan detI öppetvara
lovansökning. lov kanför bifalla Ettmedför hinder vägrat över-PBL att en

slutligen nekas lov kanöverklaganderegleri 13 kap. Denenligtprövas som
för den ekonomiskatvå undantagsfall föra talan ersättningendast idock om

ersätmingsrättfått fallet kan utlösainte ha lov. Detskadan äratt ena somav
för byggnad skallbygglovkommunen ersättavägrar att en som en un-geom

förutsättningåren eller förstörd byggnad, underfem rivender de attsenaste
försvunna byggnaden.i huvudsak likadan denersättningsbyggnaden är som

ersättningsbyggna-alltså tidsbegränsad presumtion förfinns slagsDet atten
enligt andra regler ifå återuppföras. Om ersättningsbyggnad PBLder skall en

så-på dock bygglovolämplig platsen, kanskulle bedömas vägras, menvara
ersättningbehöva betala videndast med risk för kommunenlunda att en

ersättningsreglema i 14 kap. PBL.prövning av
rivningslov.till ersättningandra fallet kanDet är vägranrätt att gesom ge

gäller enligtsådan grundas skäl: l rivningsförbud de-kanEn vägran tre
bostadsför-områdesbestämmelser, 2 byggnaden behövs förellertaljplan

detta inte bestämts i detalj-eller 3 byggnaden börsörjningen även enom-
områdesbestämmelser på grund dess historiska, kul-bevarasplan eller av-

Ocksåkonstnärliga värde. i fallturhistoriska, miljömässiga eller vägratav
i åberopas.ersättningsreglema 14 kap. PBLrivningslov kan

byggnadsmiljöerför1.4.2 Kommunernas ansvar m.m.

föremålför kulturmiljön har tidigare varitFrågan kommunernas ansvarom
och byggutredningen i betänkandetöverväganden och förslag Plan-för av

Vissa förslagen i det betän-1994:36 Miljö och fysisk planering.SOU av
verkan från deni form lagändringar i PBL med 1kandet har genomförts av

SFS 1995:1197.1994/951230, bet. 1995/96:BoU Ijanuari 1996 prop.
Överprövning beslut i plan- och byggären-SOU 1994:134betänkandet av

syftar till effektivisering den statliga kon-fram förslagden läggs en avsom
förslag har regeringen inte tagit ställ-enligt 12 kap. PBL. Dessatrollen ännu

frågan plan- och byggbe-på överprövningenning till sätt än attannat om av
Miljöbalksutredningen.slut överlämnats tillhar
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Erfarenheterna

Plan- och byggutredningen hade i uppgift bl.a. utreda hur kulturrniljöhän-att
kunde starkare ställning och utvärdera hur reglerPBL:sattsynen ges en om

till fastighetsägareersättning har tillämpats och vilka effekter fått.de har
Utredningen redovisade sina resultat i betänkandet SOU 1994:36 och

fann förbehållmed för det Riksantikvarieämbetet förda registret överatt av-
inventeringar och kulturmiljöprogram innehöll vissa brister kommuner-att-

kunskapsunderlag kulturmiljön mycket ojämnt. För delarstoranas om var av
landets den med bebyggelse saknades inventeringaräven tätare helt.yta - -

måsteDenna omständighet önskemåletobserveras infor kommunerna skallatt
kunna variera lovplikten i utsträckning. Totalinventerin beskri-större gar som

byggnadsbeståndethela sällsynta, för miljöer områdenochävenver var som
utpekats de värdefulla. Selektiva inventeringar ansågs bristfälligamestsom

föråldrade.eller ansågsKommunerna i hög grad undvika precisera ambi-att
tionerna för sina kulturmiljöer och värdefulla bebyggelse, vilket kunde bero
både på bristande underlag låsaoch önskan inte kommande planering.atten
Utredningen drog den slutsatsen det i många kommuner fanns diskre-att en

mellan det kommunerna har for kulturmiljön inom för detpans ansvar ramen
allmänna planläggnings- och byggandeansvaret, och den kunskap kom-som

förfogar för fullgöra detta 130.över attmunema ansvar
Plan- och byggutredningen övervägde de kulturella aspekterna be-även

hovet grönområden 98 och fann det i dessa förelågavseendenävenattav
brister hänförliga till kommunerna. Utredningen ansåg den bristande kun-att
skapen de kulturella värdena i parker, trädgårdar kyrkogårdaroch denom var
viktigaste förklaringen till tillgänglig skyddslagstiftning såi liten omfatt-att
ning har Omkring 160 slott herrgårdaroch med parkeranvänts. kultur-är
skyddade. dessaAv har bara fyra anläggningar vård-särskilda och restaure-
ringsplaner för själva trädgården. trädgårdarAtt och alléer inte hörsom sam-

med kulturhistoriskt intressanta byggnader skyddas liksom parker fannman
utredningen sällsynt.ytterstvara

I betänkandet redovisades också sammanfattningen undersökningav en
gjord Statens lantmäteriverk rapport 1994:7 ersättning vid bevarandeav om

Älvs-kulturhistoriskt intressant bebyggelse. Undersökningen, avsågav som
borgs län, uppfattning i vilken mån skyddsreglema i PBL för sär-gav en om
skilt värdefulla byggnader och miljöer hade tillämpats. Under de första sex
åren sedan PBL i kraft hade i 91länet detaljplaner och områdesbe-trätt en
stämmelse antagits någoti avseende kan karakteriseras bevarande-som som
plan, 676totalt planer och 14 områdesbestämmelser. flestaDeantagnaav av
dessa reglerade inte bevarandet längre de objekt skall bevarasän att ut-som
pekades och de i PBL gällande hänsyns- och varsamhetsreglema citerades.
38 planer innehöll rivningsförbud och/eller skyddsbestämmelser enligt stu-
diens klassiñcering. Av dessa planer innehöll 35 rivningsförbud för 63totalt
fastigheter kommunen ägde 29. 14 planer med totalt 27 fastigheter hade74 varav
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fått två avsågskyddsbestämmelser. Endast dessa interiörer. Av de 38ävenav
det fem enligtplanerna endast planbeskrivningen hade tillkommitvar som en-

bevarandesyfte. områdesbestämmelsebart i Ingen innehöll skyddsbestäm-
eller rivningsförbud.melser

stadsarkitekter tvåGenom intervjuer med m.fl. framkom i fall hade nå-att
utvecklad ersättningsberäkning skett, ersättning hade inte utbe-gon mer men

någottalats i fall. En kommun hade budgeterat medel för ersättning till fastig-
hetsägare.

1.4.3 Nya ökad miljöhänsynregler i PBLom

medförändringar trädde i kraft i denDe PBL l januari 1996 krav påsom
ökad miljöhänsyn i den fysiska planeringen. syfteEtt med de bestäm-nya
melserna förstärka översiktsplaneringen. Bestämmelserna över-attvar om
siktsplanens innehåll såvidgades, bl.a. kraven underlag ochatt natur-om
kulturvärden stärks. Vidare tydliggjordes frågaöversiktsplaneringens roll i

områden riksintresse, så översiktsplanen skall innehålla redo-attom av en
visning hur kommunen tillgodose de angivna intressena. Läns-attav avser

tillhandahållastyrelsens uppgift planeringsunderlag tillvarata ochatt samt att
Översiktsplanensintressensamordna markerades ytterligare. uppgift istatens

fråga bevarande och utveckling den byggda miljön förtydligades. Medom av
byggd miljö avsågs den helhet inom vilken, förutom bebyggelsen, andraäven
anläggningar vegetation, grönområdenparker och andra ingår prop.samt
1994/95:23O 54.s.

Som motiv för förstärkningen kraven redovisningen riksintressenav av
översiktsplanemai anförde regeringen de hittillsvarande erfarenheternaatt av

påöversiktsplaneringen visat brister. Planerna har inte alltid reflekterat en
dialog mellan och kommun tenderat till bli sammanställningarstat utan att av

statliga myndigheters anspråk. Det har funnits oklarheter frågacentrala i om
kunskapsförsörjning och formerna för hur riksintressen läggs fast ochom

Regeringenhanteras. konstaterade kunskaper och värderingar i frågaatt nya
kultunniljövårdenbl.a. bör medföra underlaget riksintressenattom om suc-

utvecklas. Enligt regeringens frågancessivt mening vilka områdenär om som
skall riksintressen förknippad med prövningen enligt skildanäraanges som

områdespeciallagar. Om har rättsverkande skydd eller tagits iett getts ett
anspråk för ändamål, förordnande enligt NVL eller beslutett tex. ettgenom
enligt väglagen, saknas normalt anledning fortsättningsvis områdethävdaatt

riksintresse. En väsentlig del myndigheternas kan därföröversynettsom av
bestå områdeni de där starkt skydd enligtavgränsa NRL nödvändigtatt ett
i avvaktan slutligt ställningstagande enligt Områdenaspeciallagar: börett

och preciseras ytterligare. Om alltför omfattande områden utpekas,avgränsas
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betydelse vägledningfinns risk för översiktsplanens för efter-att somen
1994/95:230 57.följande beslut försvagas prop. s.

anförde vidare kommunernas underlag kulturmiljö-Regeringen att om
åter-frågor mycket växlande och det inte alltidi översiktsplanema attvar

i enskilda ärenden eller i formspeglades i tillämpningen PBL ställ-av av
kulturmiljöfrågoröversiktsplanen till hur skall behandlas.ningstaganden i

förtydligandet länsstyrelsens uppgifter och i översikts-Genom ansvarav
utsträckning kunna verka förplaneringen länsstyrelsen i större över-attavses

innehåll.nödvändig kunskap bl.a. kultunniljönssiktsplanen grundas om
frågorkulturrniljövården så uppbyggd länsstyrelserna istatligaDen är att om

stödja sig länsmuseema. Vidare förut-kunskapsuppbyggnad bör kunna
i första hand Riksantikvarieämbetet,regeringensatte att staten, targenom

ansvar och teknikutvecklingen för inventeringsarbetet. Läns-för metod-
så råd-utveckla sin kompetens de kan tillgodose debör attmuseeema

tillhandahålla efterfrågargivningsbehov och de tjänster kommunernasom
1994/95:230 87.prop. s.

två kulturmiljövårdallmänna intressenapropositionen markerades deI att
utgår från värderingar -inaturvård de i vissa fall skilda prak-och även om-

1994/95:230ofta sammanfaller och förstärker varandra prop. 34.tiken s.
grönområden.hade särskild inriktning KravPropositionen tätortemasen

sammanhållenbebyggelsemiljön inom bebyggelsedärför uppställtshar att
grönområdentill parker och andraskall utformas med hänsyn behovet av

också i4 § PBL och detta behov bör redovisas översiktsplanen.2 kap. att
grönområden införtssäkerställande har regler i 3 kap. PBLFör av om

områdenallmän platsmark och för andrakrav byggnader tomter,attm.m.
områden frånbyggnader, vilka särskilt värdefulla histo-anläggningar ärän

fårkulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, inte förvan-risk,
de omfattas skyddsbestämmelser i detaljplan ellerskas i de avseenden enav

områdesbestämmelser 3 §. Samtidigt infördes möjligheten med-kap. 14 att
sådanaskyddsbestämmelser för särskilt värdefulla vilkadela tomter m.m.,

sålunda i huvudsak regleringsmässigt jämställas med särskiltkom värde-att
förstafulla byggnader enligt 3 kap. 12 § PBL 5 kap. 7 § stycket punkt 4

PBL.
kulturvärden i propositionenSamverkan mellan och inatur- angavs vara

myndigheter,ytterligare utvecklingsarbete. Berörda centrala dvs.behov av
naturvårdsverk,Statens borde därför ifrämst Riksantikvarieämbetet och

samverkan med Boverket inrikta sig utarbetade analysergöraatt natur-av
1994/95:230 89.och kulturvärdena prop. s.

hade föreslagit vissa ändringar i ersättnings-Plan- och byggutredningen
Regeringen ansåg emellertid ersättningsreglernareglerna enligt PBL. att

föremål iborde bli för ytterligare överväganden samband med Plan- och
byggutredningens fortsatta arbete, bl.a. i vad de ekonomiska effekter-avser

1996.arbete beräknas bli redovisat under höstenDettana.
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ochÖverväganden mellanansvarsfördelningen stat1.4.4 om
kommun

stat-kommun äransvarsfördelningeniförändringarprincipiellaNågra
kulturhistoriskasäkerställaförarbeteaktuella. Kommunernas attinte

variationer isåPBLändring i attunderlättasbörvärden engenom
enklare sätt änbeslutaskanomfattningbygglovspliktens ett genom

områdesbestämmelser.ellerdetaljplan

bevarandefrågor skullebygglagenochplan-syfte med attviktigtEtt var
tillstånds-ochplaneringenkommunaladeniuppmärksamhetökadägnas

möjligheterockså änstörrekommunernafickPBLGenomprövningen.
miljömässigtkulturhistoriskt och vär-bevarandesäkerställatidigare ett avatt

rivningsförbud,huvudinstrumentenplansystemet ärbebyggelse. Idefull
värdefullområden utgörlovplikt iökadskyddsbestämmelser ensomsamt

ochvarsamhetbestämmelserfinnslovprövningenordinariemiljö. I den om
omgivningensochbebyggelsensbefintligatill denhänsynstagandenandra

förhål-möjligheter iökadeinnebärockså delvisegenskapskravvilkavärden,
reglerkompletterasSystemetreglerna.gällandetidigare somdetill avlande

ibyggandede ävenrespekterasskallegenskapskravochplanerinnebär avatt
intebyggnadsnämndemaochlovpliktigainteåtgärder attärfråga somom
ochöverträdelseringripaskyldigafallockså vissai är motfår, attbara utan

rättelse.forverka
hand kommu-i förstabygglagstiftningenoch äri plan- attgrundstenEn

be-vilkensålundaoch avgöraplaneringenfysiskadenrådaskall övernerna
möj-statligaDeskall bevaras.vilkenochtillkommaskallbyggelse somsom

enligtriksintressentillgodosetillbegränsadeingripandetill är attlighetema
ochhälsafrågorfrågor och rörmellankommunalaregleraNRL somattsamt

säkerhet.
harkommunernautvärderat hurnyligenharbyggutredningenochPlan-

varia-utredningenfannöverraskande attFögabevarandeansvar.sittuppfyllt
följdEn288 kommunerdå 286 nulandets stora.mellan avtionema var
ordningförhållande till denividgadesfrihetkommunernasPBL attvar

dekommunerna använttidigare. Attförekomöverprövningstatligmed som
i sakenssålundaliggerskildadem sättPBLmöjligheter na-gettsomnya

mindreellertilloch lettbevarandeambitionemapräglathar merDetta äventur.
resultatgoda

ilagändringar trätttillhar lettförslagbyggutredningensochPlan- som
Ändringama tillsyftar bl.a.1996.januari attden lså nyligenkraft som

översiktsplaneringen.ställning iriksintressenasstärka
kraft givet-i börsålunda nyligen trättregelsystemetjusteringarDe somav

effektivitet.derasfällaskannågot omdömeinnannågon tidfå verkavis om
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Att föreslå ytterligare lagändringar skulle medföra ändringsom av an-
svarsförhållandena mellan och kommunen måste dennastaten bakgrundmot
framstå varken önskvärt eller realistiskt. Utredningen konstaterarsom alltså

det knappast finns läggaatt fram några sådanautrymme att ingripandemer
förslag.

En del landets byggnadsminnen liggerstor inom områden därav detaljplan
gäller och markanvändningen således reglerad.är I vissa fall innehåller pla-

bevarandebestämmelser enligt PBL. Planbestämmelsernerna kan således
fungera för byggnadsminnet utökat skydd.att I den enkätett tillge läns-
styrelserna utredningen har genomfört har 24 %som bygg-uppgetts att av
nadsminnena också skyddas skyddsbestämmelser i detaljplan ellergenom
områdesbestämmelser. Det kan dock inte uteslutas enkätsvaren inte endastatt

skyddsbestämmelser enligt PBL i egentlig meningavser också använd-utan
ningsbestämmelser, ofta benämda "Q" och q i kommunala plansamman-
hang, inte bindersätt markägarna vid bevarandesom befint-samma ett av
lig bebyggelse.

Det skydd enkätsvaren syftar på sannolikt i fåär fall lika långtgåendesom
byggnadsminnesskyddet och har inte länsstyrelserna bedömtssom av vara av

den det skulle kunna detta.arten Enkätenatt ersätta bild iettger storten av
friktionsfritt samarbete i de fall därsett skydd enligt KML bekräftasett genom

kommunala beslut.
Kommunerna använder dock enligt de flesta länsantikvariers uppfattning

inte i tillräcklig och avsedd omfattning de skyddsinstrument står till budssom
inom PBL-systemet. Detta leder till ökat tryck i ställetett staten att ta an-

för skyddet byggnadsminnesförklaringar.svar genom
Som utredningen tidigare konstaterat det inteär överraskande det i vissaatt

fall råder delade meningar hur kommunerna borde använda PBL i beva-om
randesyfte och vilka borde aktivt kommunaltom resurser satsassom ett
bevarandearbete. De statliga skyddsinstrumenten i KML bör och kan givetvis
användas i betydligt mindre omfattning deän motsvarande instrumenten i
PBL. Endast den del bebyggelsen framstår väsentlig delav som som en av
vårt kulturarv i nationellt perspektiv bör sålundaett i första hand omfattas av
åtgärder med stöd KML. Kommunerna bör delta i arbetet medav säker-att
ställa nationellaäven bevarandeintressen, så dessa har kommit till uttrycksom
i riksintressedefinitionema med stöd NRL. Dessa kan också mycket välav
sammanfalla med de lokala. Staten bör däremot inte söka de kommunalastyra
bedömningama hur de lokala intressena bäst bör tillav tas vara.

I den mån kan tala "ansvarsfördelning" mellanman ochom en staten
kommunerna för bevarandet den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsenav
måste sålunda ha respekt för de grundläggande rollskillnadema.man Samar-
betet mellan och kommunerna i bevarandefrågomastaten bör utvecklas så att
det instrument lämpligastär i varje situation kommer tillsom användning.
Likaväl PBL kan användas för säkerställa bebyggelsesom bygg-att av78
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tillämpning medför flexibelbör KMLnadsminnesklass, öppnas av-meren
hittillsavseenden uppfyller demåhända inte i allabebyggelse,seende som

märkligt", där"synnerligenvadföreställningarna är sta-gängse mensomom
bevarande.aktiv för Dettahandsändå tillligger närmast ettatt reso-ten vara

riksintresseområ-inombebyggelsetydligast pekaförefallakan motnemang
nationell angelägenhet.definitiondena, är enpersom

gäller dockkulturrninnesvårdens riksintressenhuvuddelenBeträffande av
fråga, lösning böroch kommunförbevarandet är stat varsatt gemensamen

andra sammanhang. Ettöversiktsplanen eller iiöverenskommelsevara en
har siglämpligast,iblandagerande kan närstatligt engageratt.ex. statenvara

situationer avtalbidragsgivning eller i vissa närbevarandeti omgenom
för ob-också i miljöer och vissafallet vissamarkvård kanträffats. Det vara

kulturhistoriskaandra skäl detillsynbehov finns änjekt ingetnär rentav av
statligagenomförtsplaneringsinsatserinventerings- ellersärskildaoch genom

initiativ.
frågan kanhur KMLi avsnitt 2.5.2 tillåterkommerUtredningen ut-om

effektivare statligt agerande.för möjliggöraformas ettatt

lovpliktensökade omfattningmöjligheter varieraFörslag attom

möjlighet förbättrainte prövadförutsedd,dockfinns ännuDet attmenen
Som framgickbevaranderegler.använda PBL:smöjlighetkommunernas att

8 §i kraft ändring kap. 7januari 1995trädde den lavsnitt 1.4.1 en avav
tillvia regeringenmöjlighet för riksdagenöppnadesvarigenomRF, att enen

frågatillståndsplikt inormgivningsmakt beträffandeöverlämnakommun om
grundlagsändringenSyftet medanläggningar.med byggnader ochåtgärder

bestämmelser ibindandemöjlighet över-kommunerna attatt genomgevar
reglera lovpliktensföreskrifter i RF:s mening,siktsplanema, dvs. om-genom

enklareform skulle kunnareglering i dennaTankenfattning. att varavar en
står formtill buds iden metodhanteraför kommunerna änatt av re-som nu

197jfr SOU 1993:94områdesbestämmelserfrämstglering s.genom
fullföljts ochförut reformen inteSom har1993/94:1l6 20. nämntss.prop.

fortfarande i PBL.bemyndigandet saknasnödvändigadet
sig möj-inte harvisat kommunernaErfarenheterna torde ha använtatt av

fanns anledningutsträckning detlovplikten i denvarieraligheterna attatt som
värde-få beslut ökad lovplikt ifall mycketdå harPBL Iantogs. vartanta om

till detta för-finnas olika anledningarkanområden kunnat Detfulla noteras.
önskvärt in-lovpliktshöjning intealltifrån uppfattninghållande, är ettatten

krångligt och resurskrä-till detkulturvärden,för säkerställa ärattattstrument
och för sig önsk-för säkerställa iområdesbestämmelservande attatt anta en

bebyggelseåtgärder. Kulturarvs-tillkommandeförhandskontrollvärd av
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utredningen finner det angeläget så långt möjligt förenkla förfarandet föratt
genomföra variationer i Iovplikten.att
Det viktigt möjlighetenär enligt 8 kap. 6 § PBL bygglovsprövaatt änd-att

ringar byggnaders utseende och underhållsåtgärder för deyttre särskiltav
värdefulla byggnaderna i område värdefull miljöär verkligenett som en
kommer till användning i de fall där det motiverat.är Detta hindrar inte att
möjligheterna reglera bör gälla lättnader i bygglovspliktenävenatt och andra
lovpliktsvariationer, dvs. sådana rivningslov och marklov.rör Utred-som
ningen föreslår bemyndigande slag beslutas frågaiatt ett avsettav nu om
PBL.

Som framgår l kap. 3 § första stycket PBL översiktsplanenärav en
vägledning för beslut användningen mark- och vattenområdenom av samt om

Översiktsplanenhur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. inteär
bindande för myndigheter och enskilda. föreslagnaDet bemyndigandet kan i
och för sig utformas undantag från denna princip. Bemyndigandetett ärsom
endast reglera det administrativa förhållandet lovpliktavsett att skall gälla iatt
enlighet med andra, angivna reglernärmare i PBL. Inga bindande regler om
hur lovprövningen skall utfalla bör däremot i denna ordning. Det där-ärges
för enligt utredningens mening inte nödvändigt beslutet lovpliktensatt om
omfattning del självautgör översiktsplanen. Det skulle kunna blien av
onödigt komplicerat beslut lovpliktsvariationer måste följa förfaran-om om
dereglema för antagande översiktsplan.av

Det dock angelägetär beslutet avspeglar intentioner återfinnsatt isom
översiktsplanen. Av detta skäl bör beslutet fattas i anslutning till över-att
siktsplanen eller ändras eller ställning till dess aktualitet.antas Fråganatt tas

det lämpliga i variera lovplikten kan därmed beslutasatt i naturligtom sam-
band med de frågor i övrigt skall behandlas i översiktsplaneringen.som

Lagtekniskt kan bemyndigandet utformas 2 § till 16 kap. enligtsom en ny
törfattningskommentaren, avsnitt 8.4.

Utöver vissa hänvisningsbestämmelser några ytterligareär ändringar i
PBL enligt utredningens mening inte påkallade.

överväganden1.4.5 samordningen mellan KML och PBLom

Någon samordningsregel i PBL i förhållande till KML och speciellt
fomlärnningsskyddet bör inte införas.

PBL och KML inte legalt kopplade tillär varandra. Följaktligen de bådaär
lagarna parallellt och överlappande tillämpliga. Det alltså inte såär till-att ett
stånd enligt den lagen innefattar tillstånd borde enligtsom ettges ena som ges
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erhållas enligtfall sökas ochtillstånd måste i förekommandeandra,den utan
få utföras.tilltänkt åtgärd skallFörbåda lagarna att en

den ord-markanvändningen gällermed betydelse förmånga lagarEnligt
områdesbe-elleri strid detaljplanfår tillämpaslagarna inteningen motatt

dock integällerSå fallet med NVL. Dettaenligt PBL.stämmelser är t.ex.
i fom-till ingreppsålunda enligt KMLTillstånd kanKML. vägras t.ex. en

åtgärdersådana uttryck-byggnadsminne,eller ändringlämning trots attettav
detaljplan.förutsätts iligen en

finns dock. I 12 kap.samordnandei praktiken fungerarreglerVissa som
till ingripandevissa möjligheterreglerfinnsPBL motstaten engersom

bl.a.riksintressen enligt NRL,planering inte tillgodoseri sinkommun som
sålunda detaljpla-upphävaLänsstyrelsen kankulturminnesvårdens intressen.

regeringenriksintressen ochområdesbestämmelseroch äventyrarsomner
upphävaplanföreläggande för ändra ellersista hand utfärdakan i att anta, en

säkerställa riksintressen. Läns-områdesbestämmelser fördetaljplan eller att
inomeller förhandsbeslutockså beslut lovförordna när-styrelsen kan att om
på dennafår gälla i avvaktanområden och intekanangivna överprövasmare

överklagastatliga myndigheteringen förfinnsprövning. Däremot rätt att
då företräder traditio-i fall myndighetkommunala beslut enligt PBL, utom en

fastigheter.därför den förvaltarsakägarintressen,nella attt.ex.
också syftar till samordning. Beslutibestämmelser finns KMLVissa som

den berördafår sålunda inte tillkommabyggnadsminnesförklaring utan attom
också fåskall kopiorsig och kommunenfått tillfällekommunen yttraatt av

§§byggnadsminnesfrågor 11 och 12 KMF. Dessabeslut ilänsstyrelsens
också har överklaga beslutkommunentalar förbestämmelser rätt attatt om

råd 199l:3Riksantikvarieämbetets allmännabyggnadsminnesförklaring jfr
kommun inte77. Däremot harByggnadsminnesförklaring, rätt attens.

byggnadsminne; endastförklara byggnadöverklaga beslut inteatt somen
andra stycket KML.möjligheten 3 kap. 19 §har denRiksantikvarieämbetet

bestäm-får dock enligt uttryckligkommunandra beslut enligt KMLVissa en
föreskrifter inom fomläm-gränsbestämning och särskildamelse överklaga:

fornlämningarfråga tillstånd till ingrepp iiningsområden, beslutsamt om
24 § KML.2 kap.

tillkommit efter tämligendubbelprövning harrådande medordningenDen
jfr 1985/86:1med tillkomsti samband PBL:singående överväganden prop.

gällde bygg-132. PBL1985/86:90 Föreoch 581447 attsamt s.prop.s.
byggnadsstadganförsta stycket56 § lnadsnämnden med stöd mom.av

fråga intetill åtgärden ibyggnadslov skulleärende1959:612 i attett seom
1971:948 och mil-bl.a. NVL, väglagenuppräknade lagar,vissastred mot

1960:690 bygg-fanns inte lagen1969:387. Däremotjöskyddslagen om
bland de lagar bygg-1942:350 fornminnennadsminnen och lagen somom

bevaka.nadsnämnden hade att
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I det till Lagrådet remitterade förslaget till plan- och bygglag ingickny en
bestämmelse innebar byggnadsnämnden i fall där fråga väcktsattsom om
byggnadsminnesförklaring skulle avvakta med lovärende tillsavgöraatt ett
byggnadsminnesfrågan avgjord. Denna bestämmelse fördes emellertidvar
Lagrådets rekommendation inte vidare till propositionen. Lagrådet, med vilket
departementschefen instämde, hade hänvisat till möjligheterna interimis-att
tiskt åtgärderförbjuda med byggnad aktuell för byggnadsminnes-en som var
förklaring och byggnadsnämndens möjligheter rivningslovvägra förattegna
värdefulla byggnader prop. 1985/86:1 736.s.

PBL kom bygga på den huvudprincipen byggnadsnämndenatt inteatt
skall ha någon skyldighet tillse andra behövliga tillstånd finns innan lovatt att
meddelas. Nämndens uppgifter inskränktes till skyldighet upplysa sö-atten
kanden sådana tillstånd kunde behöva inhämtas, i den månatt nämndenom
fann anledning detta kunde fallet 8 kap. 25 § PBL. Detanta att vara yttersta

för alla nödvändiga tillstånd föreligger, kom alltså läggasansvaret att att
sökanden prop. 1985/86:l 737.s.

Som i viss mån undantag från huvudprincipen framstod regeln i 8ett kap.
24 § PBL enligt vilken rivningslov fårinte sålämnas länge ärendeett om
upprusmingsåläggande enligt bostadssaneringslagen 1973:531 pågår beträf-
fande den byggnad rivningslov begärts för. Denna regel dockärsom numera
upphävd sedan bostadssaneringslagen upphört gälla den juli1 1994.att

frågaI dubbelprövning åtgärder berör fornlämningar ochom av som
byggnadsminnen kom sålundaPBL inte innebära någon nyhet i förhål-att
lande till det tidigare rättsläget, eftersom det inte heller enligt 1959 års bygg-
nadsstadga funnits någon skyldighet för byggnadsnämnden samordnaatt
prövningen sådana ärenden.av

Värdefull bebyggelse

Den överlappande regleringen i fråga skydd bevarandevärd bebyggelseom av
medför alltså rivningsförbud och bestämmelser i vilkaatt avseendenom en
byggnad inte får ändras och hur den skall underhållas kan meddelas enligt
endera lagstiftningen med verkan byggnadens Teoretisktägare.mot ärsamma
det därför också så kommun kan välja skydda byggnadatt atten samma som

länsstyrelse redan har intresserat sig för och byggnaden kan bli såvälen att
byggnadsminnesförklarad belagd med rivningsförbud och skydds-som
bestämmelser med stöd PBL. sådanEn situation kan åtminstone från fas-av
tighetsägarsynpunkt framstå mindre tillfredsställande, ingen besvä-som men
rande konkurrens denna mellan kommun och har kunnatartav statenen
förmärkas.

Att konkurrenssituationen inte uppstår beror givetvis först och främst på
det krävs inte obetydliga för tillämpningatt lagarna, och detresurser attav

knappast finns något för regleringsöverskott. Genom samrådutrymme ett82



markanviindningslagstifiningskydds-Kulturminneslagen ochoch annan

undvikas. finnslänsstyrelse kan dubbelarbete Detochmellan kommun exem-
länsstyrelsen och kommunöverenskommelser mellanskriftligapel omen

lagstiftning, i Stockholms stad.skyddasobjekt börvilka t.ex.av resp.som
sigförfarandet enligt PBL skiljeri sammanhangetbör dockDet nämnas att

hänvisad tillfrån förfarandereglema i KML. En kommundel är att an-en
områdesbestäm-detaljplan ellerför antagandeförfarandereglemavända av

kommunika-många administrativa och den omfattandemed demelser, steg
betydligt mindre kompli-Länsstyrelsen har iakttaföreskrivs där.tion attsom

regler enligt KML.cerade
Inför byggnadsminnes-Också implikationema olika.de ekonomiska är en
eventuellt utfästa bygg-förhandla ochförklaring kan länsstyrelsen om

frivilliga medverkan. Inadsvårdsbidrag underlätta fastighetsägarensför att
bidragsmöjligheter. Där-sällan motsvarandekommunala budgetar har rymts

planarbetet förhandlamöjlighet i samband mediblandhar kommuner attemot
ägandeförhållandenautgångspunkt i bebyggelse- ochlösningar medolikaom

planområdet.såväl inom utomsom
också på kommunskan inverka olikaErsättningsreglema statens resp. en

bebyggelse. Materielltregleringsvägen bevaraberedvillighet överens-att
bådaersättningsreglema i de lagarna.stämmer

Även ersättningsfrågor något olika i lagarna,iförfarandereglema ärom
på någotpåstå relativt obetydliga regelskillnademadekan knappast attman

till handsden instansen skulle liggasystematiskt medför närmaresätt att ena
hinder sitt bevarandearbete den andra.eller mindre iför änmötaatt agera

sålunda svårt några olägenheterfinnaSammanfattningsvis detär attatt av
står i någon konflikt med varandra i de be-överlappande eller delagarna är att

avseendena.rörda
regleringsmöjlighetema delat förmed de dubblaföljer dockDet ett ansvar

samråda föreståendekontinuerligtlänsstyrelsernakommunerna och att om
lagstiftning.initiativ enligt resp.

fristående från varandra kan däremot i vissa fall ledatillämpaslagarnaAtt
byggnad ibyggnadsminnesförklaradolägenheter. För ändratill vissa att en

länsstyrelsensskyddsföreskrifterna fordrasavseende stridernågot motsom
åtgärd fråga i konkret fall kanpå vilken slags detBeroendetillstånd. är ettom

framgåttbygganmälan. Somoch/ellerfordras bygglovdet därutöver ovanen
åtgärderna byggnadsminne och deomständighetenden rörutgör ett attatt

påverkartillstånd någon omständighet lagligenintekräver länsstyrelsens som
frånsett byggnadsminnesförklaringbyggnadsnämnden,hoshanteringen att en

också vid bedömning enligt 3 kap. 12 §byggnadengivetvis markerar att en
från kulturhistorisk synpunkt. Omsärskilt värdefull bl.a.börPBL anses som

någonåtgärderna medför för-emellertid intebyggnadsnämnden attanser
hinder skall den lagligenoch inga andravanskning byggnaden, möter, geav

någrainte uppställa hinder vid granskningenåtgärderna ochlov för de sökta
bygganmälan.av
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Byggnadsnämnden skall dessutom upplysa tillståndattom av annan
myndighet krävs, dvs. i fråga byggnadsminne länsstyrelsen. Förettom att
detta skall fungera väl fordras byggnadsnämnden aktivt kännersystem tillatt

lovansökningen eller bygganmälan berör byggnadsminne. Genomatt denett
ökande kommunala anslutningen till fastighetsregistrets planregisterdel, där
upplysningar bl.a. byggnadsminnesförklaring skall finnas, förbättrasom
successivt förutsättningarna för byggnadsnämnderna alltid skall ha aktuellatt
information byggnadsminnesförklaringar.om

Om byggnadsnämnden ändå underlåter lämna upplysning deatt attom
tilltänkta åtgärderna fordrar länsstyrelsens tillstånd, finns det risk för atten
den vill utföra åtgärderna försummar söka tillstånd. Det kan ocksåattsom
tänkas det lämnade lovet används påtryckningsmedel länssty-att ett motsom

fårelsen for den tillståndmotsvarande eller lämna bidrag för fåatt att ge att
avstå frånsökanden den tilltänkta åtgärden.att

Byggnadsminnes skyddsområde

len viss situation kan det framstå troligt den lagligt föreskrivnaattsom mer
dubbelprövningen uteblir, nämligen åtgärderna inte berör själva denom
byggnadsminnesförklarade byggnaden det område kring byggnadenutan som
kan omfattas bestämmelser enligt 3 kap. 2 § andra stycket KMLav attom
området skall hållas sådanti skick byggnadsminnets utseende ochett ka-att
raktär inte förvanskas. Avsikten med lagregeln byggnadsminnesområdeom

i första hand skall samrådaär ägaren med länsstyrelsen innan åtgärderatt ut-
förs prop. 1987/88:104 50 och 87. utfärdadeI skyddsföreskrifters. anges
ofta inte vidare med de angivna,än lagen direkt hämtade, ordalagennyss ur

områdesskyddetvad egentligen innebär. I Riksantikvarieämbetets allmänna
råd 199113 Byggnadsminnesförklaring 56 rekommenderas gradstörres. en

detaljering frågai vad områdesskyddet medför, särskilt i frågaav om om
möjligheten uppföra ytterligare byggnader, dessa rekommendationeratt men
följs bara vissa länsstyrelser någonoch rättslig prövning ytterliga-av som ger

ilskyddsområdetklarhet i hur långtgående reglering tillåtaskan harre som
inte förekommit.

gÄrDärmed finns det för rad praktiskt frågor.vanliga detutrymme möj-en
ligt inom byggnadsminnes Skyddsområde utföra sådana i vissaatt ett fall utan

tillåtnalov åtgärder uppsättande staket, skärmtak och skyltar, uppfö-som av
rande komplementbyggnader friggebodar, plantering eller nedtagningav

träd och häckar, fåreller parkeringsplatser, marktäckning, ochav terrasser
andra terrängändrande företeelser anläggas eller ändras tillstånd läns-utan av
styrelsen Sådana frågor kan givetvis inte besvaras efter prövningänannat en
i varje enskilt fall. Det dock angelägetär byggnadslagstiftningen och dessatt
tillämpning inte fungerar på i praktikensätt medför byggnadsmin-ett attsom
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fall därilänsstyrelsenhossökstillstånd inteurholkasnesreglema attgenom
skett.borde hadet

isannoliktliggeruteblir attlänsstyrelseprövningenförrisksärskildEn att
beslutkommunalaenligtellerPBLenligtfrån lovbefriadeåtgärdermånga är

tillofta intekommeråtgärderSådanalovbefrielse.PBLstödmed omav
Byggnadsnämndensutförda.blirdeinnankännedombyggnadsnämndens

blirbehövaskanmyndighettillståndupplysaskyldighet att annanavatt om
allvarlig för-risk kansådanOmbetydelse. ensålunda somansesutan en

problemetlösningendockbyggnadsminnesskyddet, bör sna-avsvagning av
kring-byggnadsminnenasförskyddetförtydligandepåinriktas ett avrast

UtredningenPBL.enligtlovpliktenhöjningpåföri ställetområden aven
2.6.3.avsnittfråga itill dennaåterkommer

byggnadsminnenförvaltareochägarefår förutsättaregelSom att avman
så-detillstånd ochlänsstyrelsens attfordraråtgärdervilkatillkänner som
nå-innehållerinteKMLpåpekaskantillstånd där. Det attockså sökerlunda
fårochsökerdenunderrättalänsstyrelsenförskyldighet attregel somomgon

iellerbyggnadsnämndenfrån vartlovbehövakanåtgärdentillstånd attom
ocksåriskvissfinnasdärförkanbygganmälan. Detföremål förbli enfall en

sökandennämligenbeskrivna,den atttillsituationenomvändadenför ovan
söka lov.och försummartillräckligttillstånd attärlänsstyrelsensatttror

kulturminnenKyrkliga

bygg-andrabygglovsplikt sättomfattasKyrkobyggnader somsammaav
gällerändring. Detsammaochuppförandebåde viddvs.PBL,enligtnader

anlägg-bygglovspliktigauttryckligen nämnsbegravningsplatser somsom
ändringförBygglovsplikten9 PBL.punktstycketförsta2 §8 kap.iningar

ändringar.väsentligaendastdockgälleranläggningarav
från fleratordebegravningsplatserochkyrkobyggnaderNya

detaljplaneläggning.påkallaråtgärdersådanautgångspunkter somvara
iendastlikvälförekommeroch KMLbåde PBLenligtDubbelprövning

sikteregleringen i KMLgivetvis tarAnledningen äromfattning. attbegränsad
föreanlagtselleruppförtskulturminnenkyrkligapåhandförstai som

anlagtsbegravningsplatserochkyrkobyggnadervissa somEndast1940.år
därutöver.omfattasRiksantikvarieämbetetvaltssärskiltoch ut avsomsenare

enligtskallbegravningsplatser prövasellerkyrkobyggnaderheltInga nya
ellergammalpå ruinernauppförskyrkobyggnad an-enEn avKML. somny

dock intebetraktaskyrkaförsvunnenför ny.ersättning somensomnars
ärendenomfatta främstpraktikensålunda ikommer attDubbelprövningen

ändringarinresådanaexteriör,kyrkobyggnads somändringrör enavsom
ändringarstörresäkerheteller görahandikappanpassning samtattmedhar

begravningsplatser.utvidgningareller av
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För byggnadsnämndema torde det alltid stå klart huruvida lovansökanen
berör kyrkobyggnad, kyrkotomt eller begravningsplatsen och tillstånden att
för åtgärderde lov söks för sålunda fordras också enligt 4som kap. KML.
Det bör därför inte svårt för byggnadsnämndema fullgöravara sinatt upp-
lysningsplikt enligt 8 kap. 25 § PBL. Just frågai de kyrkliga kulturmin-om

torde denna upplysningsplikt ändå intenena spela någon avgörande roll, ef-
de kyrkligatersom för tillståndspliktiga åtgärderorgan som fåransvarar för-
kännautsättas till tillstånd kan behövas såvälatt enligt PBL KML.som

Områden med fomlämningar

En situation i vilken de fristående prövningamaannan enligt PBL KMLresp.
kan komma i konflikt med varandra den dåär bebyggelse skall tillkomma på
platser ligger vid eller i närheten fomlämningar. Någrasom bestämmelserav
PBL direkt inriktadeär på förekomsten fornlämningarsom finns inte. Det iav
och för sig självklara förhållandet den kommunala planeringenatt och pröv-
ningen lovfrågor måste hänsyn till lagskyddade fornlämningarav ta kommer
till uttryck på andra och isätt generella Sålunda skall givetvistermer.mer de
mark- och vattenområden har betydelse från allmän synpunktsom grund

sin betydelse för kultunniljön så föreskrivsav i NRL respekterassom även
vid tillämpningen PBL. Till de grundläggande kraven vid tillkomstenav av

bebyggelse hör också enligt 3 kap. 1 § PBLny placering och utformningen
bebyggelsen lämpligär med hänsyn tillav bl.a. kulturvärdenasom på plat-

sen.
För hävda riksintressen inteatt tillräckligt tillgodoses i den kommu-som

nala planeringen eller vid lovprövningen finns regler i 12 kap. PBL görsom
det möjligt för länsstyrelserna eller i sista hand regeringen säkerställa in-att

Dock långt ifrån allatressena. är skyddade kulturminnen riksintresse.av
Eftersom tillståndsprövningama enligt PBL KML formelltärresp. sett

oavhängiga varandra, kan exploatering negativtav berör fomläm-en som en
ning inte lagligen genomföras länsstyrelsens tillstånd,utan allaoavsett att
kommunala och andra tillstånd har givits. Trots den legala situationen så-att
lunda klar, harär det förekommit fall där kommunala och statliga åsikter iom
vilken grad och hur kulturvärdena skall bevaras har brutits varandramot

intesätt varit gagneligtett från allmän synpunkt.som Dessa fall har ofta sin
orsak i olika uppfattningar fomlämningsområdenas storlek.om

Enligt 2 kap. 2 § KML hör till fornlämning så områdeen ett stort mar-
ken eller på sjöbotten behövs för bevara fornlämningensom att och den ettge
tillräckligt med hänsyn tillutrymme dess och betydelse. Gränsernaart för ett
fornlärnningsområde kan fastställas länsstyrelsen, vilket skett i 250 fall iav ca
hela landet. När fomlämningsområdesett hargränser fastställts betyder det i
och för sig inte något starkare förbud tidigareän ingrepp inom området.mot
Betydelsen gränsfastställelsen86 denär det områdeav avgränsaratt inom vilket
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husbebyggelse,ingrepputföratillstånd förmåste söka t.ex.att somman
ledningarochanläggningmarkarbeten, vägar m.m.av

med detjämförasområdengränsfastställda kanantaletUppgiften att avom
300 000innehållerfomminnesregistretfördaRiksantikvarieämbetet ca

närhetenåtgärder isituationenfomlämningsområden. vanliga närDen av
kani förväg säkertingen sägasålunda denaktuellablirfornlämningar är att

tillståndspliktendelsynligafornlämningsavstånd frånvilketinom somen
uppfattningexpansivhävdatiblandLänsstyrelserna hargäller. omen mer
enskilda kunnatellerkommunernautbredningfomlämningsområdenas än

områdeutanför detliggertilltänkt projektdenFörförutse. ettattansersom
möj-fomlämningsområde finns det ingenhävdarlänsstyrelsen är annansom

länsstyrelsenbegärasjälvständigt prövadfrågafå ändennalighet attattatt
för-till allmänöverklagasbeslut kanLänsstyrelsensfastställer gränserna.

valtningsdomstol.
fomlämningsområdetsfråganfå indirektgår dockDet att ett omsvar

förmentainom detdet ingreppettillstånd tillbegärastorlek attgenom
tillstånds-tillstånd kan§ Vägraskap. 12 KML.fomlämningsområdet enligt 2

anförKlagandenöverklagande.prövningregeringenstillfrågan föras genom
fomlämnings-beröråtgärden intetilltänktadensammanhangsådanaofta i att

kulturvärdena. Rege-någon förmedför skadai fall inteområdet eller vart
områdesfrå-beskedeller andrapå det ävenbeslut sättetringens omenager

liggabåde åtgärdendärmed fastlagtsharAvslås överklagandet ansettsattgan.
till utfö-skall kommainte lämpligenfomlämningsområdet och deninom att

åtgärden be-också avgjortsdärmedtillstånd harregeringenrande. attLämnar
åtgärden där-fomlämningsområdet. Omberördetillstånd, dvs. denhövde att

framgåocksåfomlämningsområdet lär detansågs berörainte av rege-emot
beslut.ringens

avgörande hurrättskraftigttillmöjlighetersålunda alltidfinnsDet ett av
fomlämningsområdetstort

planförfaran-iplanläggning ochföregås normaltexploateringarStörre av
in-och deförhållande till kommunenlänsstyrelsen. Isamråd medingårdet
ti-sådana fall relativtiplanförslag blir detbakomkan ligga etttressenter som

Även härvidlagfrågan.ilänsstyrelsen haruppfattningvilkendigt känt som
fomlämningsföre-dåinträffat fallharproblem. Detvissadockfinns det

så-sarnrådsyttrandelänsstyrelsen ochförbisedd inomblivitförstkomsten ett
tillståndeller andrasignal till kommunennågon attlunda an-utanavgetts

tillståndetellerenligt KMLprövningvidkomma atttingen kan vägrasatt en
exploatören. Ivillkor förkostnadskrävandemedförbundetkommer att vara

någraintefaktorn lärmänskligatillskrivas denmåstesådana fallmånden
ställaändå finnas skälförhållandet. kanpåverka Detkunna attlagändringar

planeringen ochitillräckligtbeaktasfomlämningsförekomstenfrågan omom
ordning.bättreleda tillskulle kunnai regelsystemetjusteringar en
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Motsvarande frågor anmäler sig också vid lovprövning föregåendeutan
planläggning. Som beskrevs i fråga byggnadsminnena inteutgörovan om
den omständigheten fornlämning kan skadas byggnadsåtgärdatt en genom en
något formellt hinder lov inte något i PBL utpekatmot att hin-annatges, om
der lov finns. Byggnadsnämnden visserligen skyldigmot är upplysa sö-att
kanden länsstyrelsens tillstånd fordras, endastatt nämnden finnermen om
anledning så fallet. För upplysningspliktenäratt anta skallatt fungeraatt
krävs givetvis nämnden eller i realiteten handläggare hosatt nämnden in-en

fornlämning kan beröras och ocksåden har denatt uppfattningenser atten att
projektet ligger inom fomlämningsområde. Det finns exempelett att upp-
lysningar nödvändigheten KML-tillstånd uteblivit och projekt harom av att
kommit till utförande tillstånd. sådanaI fall infinner sigutan dilemmat vad
länsstyrelsen kan för i efterhandgöra få någon rättelse. Det kan dåatt bli
fråga bevilja tillstånd med villkor elleratt mindre kostnadskrä-om om en mer
vande arkeologisk undersökning. Det kan förstås också bli fråga före-ettom
läggande återställa fornlämningen eller dess miljö.att

Från allmänhetens synpunkt kan det framstå direkt stötande med in-som
gripande i efterhand tillstånd harnär kommunen efter vederbörliggetts av
prövning. Det inte heller opinionsmässigtär helt enkelt för länsstyrelsen att
hänvisa till dess ingripande nödvändigt med hänsynär tillatt prövnings-att
ordningarna inte samordnade.är

Samordningsläsningar

En lösning på de beskrivna sarnordningsfrågoma vid tillståndsprövningen
efter den tidigaremönster gällande bestämmelsenatt i 56 § 1vore av mom.

första stycket byggnadsstadgan lovprövningengöra beroende vissaattav an-
dra författningsreglerade tillstånd, här tillstånd enligtnärmast KML, först har
inhämtats.

Nackdelen sådanmed ordning den dels läggerär ökad börda påatten en
byggnadsnämndema reda den fullständiga tillståndssituationenatt ta för
varje enskilt lovärende. Dessutom får fråga sig vad skall gälla i fallman som
där lov inte behövs, ärendet hos nämnden endast aktualiserasutan genom en
bygganmälan med den förhållandevis korta tid ställs nämnden till budssom
för initiativ. Skulle nämnden inte mäkta med denatt ta tänkta gransknings-
uppgiften inställer sig ändå definitiv situation med dagensän ordning;en mer
sökanden har alla skäl förvänta sig han får bygga vidareatt under-att utan
sökningar från hans sida.

En variant ligger mellan dagens ordning och den skisseradesom nyss vore
föreskriva lovprövningen skall anstå fråganatt tills tillståndatt enligtom

KML har klarlagts på motsvarande tidigaresätt föreskrevs i 8 kap. 24 §som
PBL för fall där upprustningsåläggande för fastighet hade begärts. så-Enen
dan lösning skiljer sig visserligen föga från den diskuterade88 regeln.nyss
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så lov-avgjort, skallKML-ärendetligger iSkillnaden det ärnärnärmast att
enligt reglerna i PBL. Iendaståterupptas och det ärendetprövningen avgöras

tillstånd pekaenligt KMLdock vä-praktiken lär vägran tungtatt geen
till kulturvär-hänsynstagandenockså i formomständigheter i PBLgande av

också lovlovprövningen kunna medförasådana fall lär vägras.den. I att
undersök-fordras detmodellen skall fungeraendera störreFör utanattatt

också implicerarlovansökningenstår för byggnadsnämndemaklartningar att
till-fastighetsregistret förda planregistretunderprövning enligt KML. Deten

kom-successivt alltfornlämningar. Genom denuppgifter störreförs omnu
för bygg-ökande förutsättningarplanregistret finnsanslutningen tillmunala

berörahuruvida lovärenden kan kommanadsnämndema konstatera attatt
fomlämningsområdenfå gränsbe-fomlämningsområden. tankeMed äratt

självständigtbyggnadsnämndemameddock inte räknastämda kan attman
åtgärder lovbedömning huruvida denågon säkerskulle kunna göra somav

lovhanteringenfomlämningsområdet. formell kopplingEnför berörsöks av
svårskältillståndsfrågor enligt dettaprövning KMLtill är att genom-aven av

föra.

Sammanfattande bedömning

nuvarande ordningen förpå risker med denpekat vissaUtredningen har ovan
ocksåtillståndspliktiga åtgärder. Utredningen harvissadubbelprövning av

ochprövningen enligt PBLsvårigheterna konsekvent samordnapåpekat att
passiv hanteringförochKML systemet utrymmenoterat att ger av sam-en

eller andra skäl-byggnadsnämnden ekonomiskaordningsfrågan avom -
kulturmiljöfrågoma. Samman-ambitionsnivå i sin hanteringlågväljer aven

sådock riskerna allvarliga deutredningen intefattningsvis finner att mo-vara
ändå medförasamordningsbestämmelser inte skulletiverar art enav en som

frånavstår därförUtredningenoch säkrare prövning.självklart enklare att
i ochprövningsordningar PBLnågot samordnadeförslaglägga fram om

tillståndspliktiga åtgärdervill företaTanken bakom PBL denKML. att som
fårtillstånd skilda lagar inhämtasenligtskall för erforderligasjälv attsvara

bärande.alltjämt anses
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2 Byggnader och miljöer

Utredningen skall enligt direktiven det skydd kultunninneslagenöverse som
erbjuder byggnader och det ändamålsenligt utformat.pröva Därvidärom
skall det behövs förstärktövervägas skydd för byggnader inte har såom som

Övervägandenakulturhistoriskt värde de kan bli byggnadsminnen.stort att
skall bl.a. utifrån bedömningar vilken bebyggelse detgöras bör sta-om vara

kommunens uppgift besluta skydd för. Förekomstentens attresp. om av
statsbidrag också kunna motiv för skyddsinstitut.utgöra Vidareett ettanges
skall utredas möjligheter förenkla handläggningen ärenden bygg-att av om
nadsminnen behovet utvecklad terminologi vid skydd parkersamt av en av
och grönområden.

ADirektiven aktualiserar sålunda både principiella och detaljbetonademer
frågor rörande skyddet för byggnader och bebyggelsemiljöer. En principiell
fråga vikt ansvarsfördelningen mellanär och kommunerna.stor statenav

frågaDenna har behandlats i avsnitt tillsammansl med genomgången av
samordningen mellan KML och PBL.

ocksåUppdraget motiverar relativt bred granskning 3 kap. KMLen av om
byggnadsminnen, pågrundad de erfarenheter vunnits långundersom
tillämpning. Nuvarande byggnadsminnesregler tillkom i huvudsak årredan
1960. Endast mindre förändringar gjordes lagen 1960:690 bygg-när om

fördesnadsminnen till KML.över
Utredningen har samlat in uppgifter den praktiska tillämpningenom av

byggnadsminnesreglema enkät till länsstyrelsema ochgenom att taen genom
uppgifter frånin Riksantikvarieämbetet har överinseende lagensöversom

tillämpning. Befintligt statistikunderlag inte omfattande uppbygg-är men en
pågårnad inom Riksantikvarieämbetet, och utredningen har därför begränsat

sin statistikinsamling. utförligEn statistisk överblick vadöveregen mer som
skyddas byggnadsminnen får därför avvakta studier inom Riks-närmaresom
antikvarieämbetet.

Uppgifterna i huvudsak läget efter ikraftträdandeKML:s denavser
1 januari 1989. Vissa uppgifter kan tillbaka till års1960 byggnadsminnes-
lag. Enkätuppgifter från länen den l januari 1996 budgetåretavser resp.
1994/95. Sammanställning statistik- och enkätuppgifter på länsnivå åter-av
finns i bilaga tabellerna 2-8.
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deras tillämpningGällande regler och2.1

byggnadsminnenföreskrifter rörande i förord-i 3 kap. finnsFörutom KML
rådkulturminnen KMF. Allmänna har1988:1188ningen gettsm.m.om

ByggnadsminnesförklaringRiksantikvarieämbetet i skriftenut av
från Riksantikvarieämbetet och historiskaUnderrättelser statens museer

1991:3.
kulturmiljövårdförordningen 1993:379 bidrag tillharDärutöver även om

för statliga byggnadsmin-förordningen 1988:1229 skyddKMB och om
åtagandenaför de statliga inom bygg-särskild betydelseSBMnen m.m.

nadsvården.

byggnadsminnesförklarats2.1.1 Vad har

kulturhistoriska el-märklig sitt värdebyggnad synnerligenEn är genomsom
bebyggelseområde fåringår kulturhistoriskt synnerligen märkligtiler ettsom

fårlänsstyrelsen. Bestämmelsernabyggnadsminneförklaras ävenavsom
trädgård kulturhistoriskt värdeeller anläggningtillämpas park, annan av

KML.3 kap. 1 § första stycket
kanför byggnader tillhör Dessa degäller inteLagen ärstaten.som om

regeringen meddelarmärkliga skyddas bestämmelsersynnerligen genom som
Överlåtsbyggnadsminnen. statligt byggnadsminne tillstatliga ett annanom

enligtövergår det till bli byggnadsminne KML. Bestäm-ägare än staten att
inte heller byggnad fast forn-byggnadsminnen gällermelserna ärsomom

definitioner 3kyrkobyggnad enligt kulturminneslagens kap.lämning eller
1 § andra stycket KML.

450 byggnadsminnen, 1 408 enligt Riks-januari 1996 fanns 1Den l ca
50-tal tidigare varit statliga bygg-antikvarieämbetets register och ett som

byggnadsminneninte registrerats enligt KML.nadsminnen, ännu sommen
objekt och omfatta åtskil-mycket olika och kanBesluten vart ettstoraavser

skilda slag. Exempel omfattandeliga byggnader, och anläggningaräven av
byggnadsminnen Strömsholms kanal ianläggningar skyddats ärsom som

Kvistabäckensflottled län. Kvistabäckenoch i GävleborgsVästmanlands län
stenskoningar. Strömsholmslång flottled, med dammar och I35 kmär en
kanalsträckor slussar.13 delsträckor skyddade, med grävda och Enkanal är

lång järnvägen Västervik-Hultsfred har nyligen bygg-28 km delsträcka av
ingående bananläggningar banvallar,nadsminnesförklarats, med broar,

hade tidigare funnit helaväxlar, byggnader. Kammarrätten jämvä-ävenmen
byggnadsminnesförklaras.för omfattande för kunnaattgen vara

anläggningar byggnader har sällan kommit byggnads-Renodlade utan att
tvåminnesförklaras. Endast broar skyddade byggnadsminne, Lejon-är som

Tullbronströmsbron i Skellefteå i Falkenberg.och
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ingåantal kan iåtskilliga byggnader ochområden medStora ägareett stort
byggnader,Skellefteå kyrkstad med 116 skyddadebyggnadsminnesbeslut.

omfattande. Som exempeldetoch l 000 delägare392 kammare äröver mest
brukiockså Söderfors och Forsmarkskan anföraspå skyddsobjektstora

Östergötland,Medevi brunn i därbyggnader ochmed 88 70Uppland resp.
områdenockså skyd-exempelbyggnader skyddats. De68 utgör storaatt

bruksmiljö, bymiljö e.d. kunnattillmed hänvisningdats att enses somenen
synnerligenfunktionsmässigt samband, innan begreppetmedanläggning ett

årbebyggelseområde infördes 1988.märkligt
i helhet bygg-stadskärna antal delbeslut sinharEksjö ettgenomnorra

i Eksjö skyddats medskilda beslut har fastigheternadsminnesförklarats. I 32
bebyggelseområde direktingår synnerligen märkligtde imotivet utanettatt
fastigheter redan tidigaremärkliga byggnader. 14synnerligenutpekade var

byggnadsminnen. Gatumiljön har skyddats iskyddade sär-ettseparatasom
Skyddsområde i 3 kap.till bestämmelsernamed hänvisningskilt beslut, om

iprinciper under arbeteSkyddsföreskrifter enligt liknande2 § KML. är
innerstad.Visby

trädgård egentligaeller varit detByggnadsminnesförklaring där park
två Trädgårdsföreningen i Göteborg hargenomförts i fall.skyddsobjektet har

anordningar i träd-skyddsföreskrifter för mark ochmed särskildaskyddats
ingår ingårvårdplan för parken i skyddsbeslutet. Härsärskildgården. En

skyddet. i Norrköping det endaåtta i Promenademaockså byggnader är
totaltvegetation skyddas, inalles 6 km alléer medenbartbyggnadsminne där

000 lindar.2
långa omkringliggande land-trädgård, ibland med alléer i detPark eller ut

Skyddsområdeåtskilliga fall, då till bygg-har skyddats iskapet men som
År byggnads-herrgård. 1964 Grönsöö i Upplandblevnadsminne, oftast en

vårdplanparkområde med särskild förskyddminne innefattande ettav en
dock skyddsföreskrifter siktepreciseradeVanligen saknasparken. tarsom

vegetationens vård.markens eller
fårför marken i denna situationomfattning skyddsföreskrifterI vilken ut-

parkområde det skullelikaså hurvarit Omdiskuterat,färdas har stort varasom
skyddsföre-Skyddsområde. Vanligen de utfärdadetillåtet skydda äratt som

ide kulturhistoriska värdenaotillräckliga för skyddamarkskrifterna för att
vård.den tillräckligoch för tillförsälcravegetationen att

byggnadsminnenStatliga

årenbyggnadsminnen. 1993 ochstatliga Underjanuari 1996 fanns 379lDen
övergått bliomfattning tillbyggnadsminnen i1994 hade statliga attstor

samband bolagisering statligi medbyggnadsminnen enligt 3 kap. egen-av
dom.
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Övergången till byggnadsminne enligt kulturminneslagen skall bekräftas
meddelas fastighetsregistretoch den och förklaringägarennya genom en av

femtiotallänsstyrelsen 3 kap. § KML. Ett statliga byggnadsminnen7 har
övergått till enskild detta har skett.ägo ännuutan att

Byggnadskategorier

igångsattsEn statistisk bearbetning byggnadsminnena har inom Riksantik-av
pågår någravarieämbetet. Fortfarande metoddiskussioner, och långt-mer

gående slutsatser hur skyddsarbetet inriktats och i vilken mån det skydda-om
byggnadsbeståndet kulturminnesvårdensde med mål kanöverensstämmer

inte enkel sammanställning de befintligadras. En byggnadsminnena ka-iav
påtegorier kan dock Registret skiljer drygt 200 olika anlägg-presenteras.

ningstyper fördelade 22 huvudgrupper. Systemet möjliggör också deatt
ingårenskilda byggnaderna i anläggning klassificeras efter byggna-som en

påverkardens funktion, detta inte klassificeringen i anläggningstyp. Nå-men
åldersklassiñceiing har inte skett, inte någonheller registreringännugon av

omfattasantalet byggnader eller byggnadsminnets areal. Jämförelser kansom
således bara ske efter antal byggnadsminnesbeslutännu

fjärdedel byggnadsminnena klassificerade bostadsbebyggel-En ärav som
herrgårdarAndelen hänsyn till slott, och jordbruk därär än större tasse. om

andel de skyddade byggnaderna bostäder.ärstoren av
bostadsbebyggelseInom huvudgruppen i registret underindel-upptar

borgargårdarningen i anläggningstyper bl.a. 218 och borgarhus, 66 handels-
köpmansgårdar,gårdar och 63 villor och 23 palats.

jordbrukhuvudgruppen finns bl.a. 131 bondgårdar,I 10 backstugortorp,
och liknande, 4 byar och 1 fäbod.

Gruppen industri innehållerhantverk, manufaktur, bl.a. 21 bruk, 8 hyttor,
sågverk9 och 13 ospecificerade fabriker och industriariläggningar.

fåByggnadsminnena i fall byggda år 1940. Yngstär än ärytterst senare
Villa Göth i Uppsala, byggd år 1950. Bland de statliga byggnadsminnena
återfinns Visbydock från år 1964.tingshusännuett yngre,
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Exempel på byggnadsminnen beståromfattar mångastora ytor,som av
byggnader eller speciella påär sätt.annat

ObjektLän Beslut Skyd- Areal Anm
år dade ha,

bygg- längd
nader km

C Grönsöö 1964 10 5 Herrgård, vårdplanha park,
C Forsmarks bruk 1975 40 23 Samhälle,ha herrgårdar, park,

30dammar, övr. byggn.,
vårdplan

C Söderfors bruk 1985 88 59 Samhälle,ha herrgård, park
D Claestorp 1983 21 21 ha Herrgård, 2park, km allé,

ekonomibyggnader
E Medevi brunn 1966 68 20 ha Brunnsort, park

StureforsE 1976 22 40 Herrgård,ha ekonomibyggn.,
vårdplanpark,stor

E 1994Promenaderna, O 6,5 Alléer,km skötselplan
Norrköping

F Eksjö 1993stads- 3 ha Stadsdel, byggnadernorra samtca
47kärna beslut 100 46gatumark, fastigheter

G Järnväg Totebo- 1996 28 spår,km Järnväg, broar, vissa-Verkebäck byggnader
M Vrams 1983 6 10 Slott,ha park med

Gunnarstorp skötselprogram
M Ramlösa 1973brunn 20 19 ha Byggnader, park
N Tullbron, 1984 Stenva1vbr0,5va1v- -Falkenberg
O Trädgårdsföre- 1992 8 8 ha Park vissa byggnader,m.

Göteborgningen vårdplan för park
P Näs slöjdskola 1991 25 50 Herrgård,ha seminarium,

park, övrig allémark,
S Långbans 1985gruvfält 14 10 områdeha Byggnader, m.

industrilämningar,
skarnhögar

U Engelsbergs bruk 1974 30 10 ha Industriområde, 5 ruiner,
mark med lämningar

U Strömsholms 1990 100 26 slussar, 11 km grävda-kanal km 13 delområdenkanaler,
W S fäbod 1982Flenarnas 17 50 ha Fäbod, omgivande skogs-

mark
X Kvistabäckens 1994 1 25 km Flottled med dammar, koja

flottled
Y Gudmundtjärn 1983 19 15 ha Byggnader med inägor
Y Galtströms bruk 1995 25 35 ha Brukssamhälle, byggnader,

dammar, slaggvarp
AC Skellefteå 1982 116 5 ha Kyrkstad, 392 kammare

kyrkstad
AC Lejonströmsbron, 1994 Träbro, 7 spann- -Skellefteå
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fördela-den 996andra byggnadsminnen BM januari 11SBMStatliga och
Tabellen innehål-Riksantikvarieämbetets statistik.huvudgrupper enligtde på

två huvudgrupper.objekt till Hän-då hänförts100ler missvisningviss caen
byggnadsminnesbeslut olikakan ha mycketockså tillbör ettatttas om-syn

fattning.

Antal Procent
SBM SSBM S:a BMBMHuvudgrupp :a

267464 27 491 30Bostadsbebyggelse
62 8 1 1 78 4 1 l7änstebostäderBoställen och

32 39 0 9 27sjöfartFiske och
0 18 1 0 018föreningslivochFolkrörelser

35 7 2 9 432 6Försvarsväsen
8 3 46 12 7 46bankväsenHandel och

67 26 117industri 11 lmanufaktur,Hantverk,
4 41 2 1 2socialvård 37l-lälso-, sjuk- och

196 3 10185 11 12Jordbruk
78 134 3 2349 5Kommunikationsväsen

5 0 05 0 0skapandeKonstnärligt
3 42 3 0 239nöjeslivKultur- och

00 0 0 0ORennäring
51 3 3 340 l 1Offentlig förvaltning

4 8 0 1 0trädgårdar 4Parker och
2 36 2 0 234och turismRekreation

08 3 3 1 2 22Religionsutövning
54 1 349 5 3Rättsväsen

l 16 0 0 015tekniskSamhällsservice,
försörjning

0 1 0 0 01Skogsbruk
47 241 13 13 13herrgårdar 194Slott och

8 533 8 4 955vetenskapUtbildning och
12 1 05 7 0och övrigaklassificerade

innebördByggnadsminnesförklaringens2.1.2

skall länsstyrelsenbyggnadsminneförklarasbyggnadNär genomsomen
vårdas i vilkabyggnaden skallvilketskyddsföreskrifter sätt samt av-ange

också innehållafår föreskrifternafår Om det behövsändras.seenden den inte
hållas sådanti skickområde byggnaden skallkringbestämmelser attatt ettom

2 § KML.inte förvanskas 3 kap.och karaktärbyggnadsminnets utseende
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Skyddsfiireskrifter

skyddsföreskrifter finns förutsättningar förskyddet formuleras iGenom att
speciella förhållanden. Emellertid har detvariation och anpassning tillstoren

formule-hålla skyddsföreskriftema relativt generelltlämpligtofta attansetts
får eller förändras Va-byggnaderna inte rivas, byggasrade: sättannatom

omfattasomfattning interiörer skallriationen har främst i vilkenavsett av
skydd.

Även skyddsföreskriftema behandlatsvården byggnaderna har iav
vård utförasbrukar främst skall medkortfattat. Föreskrifterna attange

samrådfall i med länsstyrelsen.material och metoder i vissalämpliga samt
vårdprogram ingår i byggnadsminnesbesluten, kan iPreciserade inte men

ochoch lagts till grund för förhandlingar medfall haenstaka ägareupprättats
vårdplanering pågår såNågra har uppgivitbidragsgivning. länför att atten

för antal byggnadsminnen.vårdprogram utarbetas ett stort

Skyddsområde

skyddsområdebyggnadsminnesbeslut finns utpekat, ochI de flesta ett
område. i för vissaskyddsföreskrifter för detta Endast äldre beslut och bygg-

skyddsområde.i stadsmiljö saknas heltnadsminnen
skyddsföreskrifter för skyddsområden hindra byggna-Syftet med är att att

Efterhandoch karaktär förvanskas. har preciserade skydds-dens utseende
skyddsområden tillkommit. Riksantikvarieämbetets allmännaföreskrifter för I

råd påpekas med inte precisera skyddsföreskriftema förriskerna att ett
Ägaren dåskyddsområde. bereda sig tolkningsutrymme vadkan ett stort om

Åbyggnadensmedföra utseende och karaktär förvanskas. andrakan attsom
långtgåendetorde möjligheterna till skyddsföreskrifter begränsadesidan vara

lagtexten.av
Skyddsområdeenkätsvaren saknades för 18 % byggnadsminne-Enligt av

skyddsområden omfattande hela eller del tillhö-medan 71 % hade denavna,
undantagsfall berörde skyddsområdet allmänrande fastigheten. Endast i mark

till byggnadsminnet.eller fastighetsägare För 34 %än ägarenannan av
skyddsområdena skyddsföreskrift preciseradfanns det med verkan änen mer

direkt kan utläsas lagtexten.den avsom

med naturvdrdslagstiftningenSkydd samverkarsom

byggnadsminnesförklaraförarbetena möjligheterna parker, träd-Enligt är att
sådanagårdar andra anläggningar byggnader begränsade till anlägg-och än

"är betrakta medvetna arkitektoniska skapelser prop.ningar att somsom
50. skydda företeelser eller avsnitt kulturlandska-1987/88: 104 För att avs.

naturvårdens lagstiftning därför oftasamverkan med rekommende-harpet en 97
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Byggnader har byggnadsminnesförklarats i direkt samverkan med bil-rats.
dandet någoteller i fall naturvårdsområde i 45 fall, såledesnaturreservat,av
3 % byggnadsminnena. 19 ingårI dessa byggnadsminnet i naturreser-av av

i de övriga områdenade skyddade till varandra. Kändagränsar exempelvatet,
Äskhultsmuseimiljöer sådantmed skydd by i Halland ochär Ritamäki i

PåVärmland. Skohalvön i Uppsala län skyddas omfattandeett naturreservat
1 790 ha, med eller mindre tydligt samband med slotts- och kyrkmiljönmer

skyddas statligt byggnadsminne kyrkligt kulturminne.som som resp.

Ägarens2.1.3 inställning

Skyddsföreskriftema så långtskall möjligt utformas i samförstånd medsom
Ägarenbyggnadens och till kringliggande markområde. fårägare ägare inte

åläggas omfattande skyldigheter oundgängligen nödvändigtän förärmer som
bibehålla byggnadsminnets kulturhistoriska värde. Hänsyn skall tillatt tas

byggnadens användning önskemåloch skäliga 3 kap. 3 § KML.ägarens
1960 årsMed byggnadsminneslag infördes möjligheten skyddaatt en

byggnad vilja och ersättningsregler infördes förägarens reglera villko-mot att
för detta.ren

Endast få sådana beslut har fattats. Bara i fall har slutligt beslutett ett om
byggnadsminnesförklaring vilja överklagats.ägares Det gälldemot en
Oscarsteatern i Stockholm, varvid beslutet byggnadsminnesförklaringom
stod fast.

Den vanliga proceduren vid byggnadsminnesförklaring skyddsföre-är att
skrifter villkoroch i övrigt fastställs efter förhandlingar med byggnadens

och sedan skriftligen bekräftas godtarägare byggnadsmin-ägarenattgenom
nesförklaringen före länsstyrelsens beslut. I dessa förhandlingar ingår ofta
bidrag till upprustning.

Ersättningstvister har varit ovanliga, vidare avsnitt 2.1.5.se

2 4 Handläggningsreglerna1. .
Fråga byggnadsminnesförklaring kan väckas och ansö-om av var en genom
kan länsstyrelsenseller initiativ 3 kap. 4 § KML. Pa-tas egetupp genom

ocksåragrafen reglerar vad ansökan byggnadsminnesförklaring bören om
innehålla ålägger länsstyrelsen undersöka medel finns tillgängligasamt att om
för eventuella kostnadskrävande beslut. När byggnadsminnesfråga väcktsen

tagits länsstyrelsens initiativeller skall länsstyrelsen ofördröjligenupp un-
derrätta inskrivningsmyndigheten 3 kap. 8 § KML.
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balansen mångaDen ärenden byggnadsminnen hos länssty-stora om nya
relser länge föremålhar varit för kritik. Justitiekanslern har i beslutett av-
seende Länsstyrelsen i Malmöhus län den 12 september 1994 med anledning

årligasin granskning ärendeförteckningama vid myndigheterna efterav av
RAÄhörande Riksantikvarieämbetet anfört bl.a. följande:av

"Vid den inspektion Justitiekanslern gjorde hos länsstyrelsen i junisom
1993 fanns, tidigare redogjorts för, antal oavgjorda ärendenett stortsom

byggnadsminnesförklaring i vissa fall årtio gamla.änom som var mer
Några ärenden hade påbörjats påredan l970-talet. del fallI hade ären-en
dena inletts kommuner eller enskilda hade fråganväcktattgenom om
byggnadsminnesförklaring. I andra fall hade frågan väckts länsstyrel-av

själv. inspektionenVid framkom det i flertal ärenden inte vidta-att ettsen
någongits åtgärd år.helst flerasom

RAÃzsFrån länsstyrelsens och sida har visserligen framförts betänklighe-
i fråga långade handläggningstiderna samtidigt framhållitster attom men

det kan till fördel vid kontakter med vederbörande fastighetsägare attvara
hållsärende under längre tid i syfte nåöppet söka samförståndett atten

fastighetsägaren,med bl.a. vad frågangäller skyddsföreskrifter.om

Även med tillämpning bestämmelserna i 3generös kap. 3 § KMLen av
finns det givetvis i det enskilda fallet bortre för hur lång tidgräns etten

dennaärende anledning kan stå några åtgärderöppet vidtas.utan attav
Enligt min mening har den vida det, såsomgränsen falletnär ärpasserats
hos länsstyrelsen, finns ärenden årtio gamla och där ingaär änsom mer
åtgärder alls har vidtagits under den perioden.

finnsDet i sammanhanget vidare anledning erinra bestämmelsen iom
3 kap. 8 § KML. Länsstyrelsen skall enligt den bestämmelsen för an-
teckning i fastighetsboken ofördröjligen underrätta inskrivningsmyndighe-

då fråga väckts eller tagits byggnad skall förklaras förten attomupp en
byggnadsminne. kanDet enligt min mening redan sådanantas att en an-

mångateckning i fall kan komma reducera fastighets ekono-att renten
miska värde, ocksåvarvid enskilda intressen kan bli lidande.
Ärenden byggnadsminnesförklaring innefattar myndighetsutövning.om
Det därför enligt min mening helt sådanaär oacceptabelt ärenden liggeratt

bli avgjorda i tio år eller till och med längre tid. Att bygg-utan att avsevärt
nadsminnesärenden till sin komplicerade och ofta tidskrävandeärnatur ut-

någoninte godtagbar förklaring till de långagör handläggnings-extremt
tiderna jfr Justitieombudsmännens ämbetsskrivelse 1992/93 507 ff..s.

RAÄhellerInte vad i övrigt framförts länsantikvarien eller kansom av av
försvara långa dröjsmåldet med handläggningen förekommit. Försom
detta dröjsmål framför jag kritik länsstyrelsen."mot

Justitiekanslern har överlämnat exemplar sitt uttalande till utred-ett av
ningen.

Den l januari 1996 fanns enligt utredningens enkät 853 ärenden om nya
Årbyggnadsminnen hos länsstyrelserna. Den 1 januari 1995: 794. 1995 99
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67 byggnadsminnen byggnadsminnesförklaringtillkom och 58genom genom
Årövergång frånförklaring statligt byggnadsminne. 1994: 102 6.om resp.

År 1994: 68.37 framställningar avslogs.
uppgifterna dra slutsatsen den genomsnittligaAv kan handlägg-attman

storleksordningen fem år. handläggningstidenningstiden ligger i I kan ingå
samförståndtid under vilken ärendet vilat i med i avvaktanägaren, t.ex. att

bidrag skall kunna beviljas eller byggnadens framtida användning klamar.
fanns januari 1995 26 byggnaderFortfarande den l varit skyddadesom

års skydd för kulturhistoriskt märkligaenligt 1942 lag byggnader och förom
vilka fråga väckts byggnadsminnesförklaring ärendet avgjorts.utan attom

förbudinterimistiskt

får pågående utfärda förbud åtgärderLänsstyrelsen i ärenden kanmot som
minska eller förstöra byggnads kulturhistoriska värde. Förbudet får gällaen

månader finns synnerliga skäl förlängas må-högst och det högstsex om sex
3 § Förbudet ersättningsgrundandenader i kap. 5 KML. enligtärtaget

regler för fullföljd byggnadsminnesförklaring 3 kap. 10 § fjärdesamma som
stycket KML.

årligen.två interimistiska förbud fattas Ca tvåEtt till beslut tredjedelarom
förlängs. maximala förbudstiden har inte iförbuden Den samtligaanväntsav

Strömstads f.d.beslut. fall, slutade med ansökanI ett attteater, som om
byggnadsminnesförklaring avslogs, har ersättning utbetalats för skada som

interimistiska förbudet.drabbat fastighetsägaren det I detta fall varadegenom
månader.förbudstiden 15ca

Anmälningsplikt

frågabyggnad kan komma i byggnadsminne fårOm länsstyrel-antasen som
fråga väckts byggnadsminnesförklaring förordnautan att attomsen an-- -

påmälan till länsstyrelsen skall innan byggnaden rivs eller ändrasgöras ett
väsentligt minskar dess kulturhistoriska värde. Länsstyrelsen harsätt som en

månad frågan byggnaden skall blisig byggnadsminne och,att ta upp om
så erfordras, förordna interimistiskt förbud enligt 3 kap. 5 § KML.om om

åtgärdenfår den anmälda utföras sedan månadenOm inte detta sker löpt ut
6 § KML.3 kap.

beslut anmälningsplikt fattats frånEndast elva har bestämmelsens till-om
den januari 1989 fram till den l januari 1995.komst l Dessa beslut tillkom i

byggnadens bevarande blivit ifrågasatt ellersituationer där böra säkrasansetts
någon form åtgärd. Vanligast förestående försäljningattav var engenom

har förordnandeblivit känd länsstyrelsen. Däremot anmälningspliktav om
kommit "väntelista", påinte användas vilken ärendena står på föratt tursom
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1987/88:l04jfrlämpliglänsstyrelsentidsföljdi den prop.att ansertas upp
.5 ls.

meddelas i fallanmälningsplikt intefår förordnandeEnligt lagtexten om
intebyggnadsminnesförklaring. Meningenfråga redan väcktsdär synesom
på-säkerhetsåtgärd ianvändasskullesådana förordnandenvaritha att som

Från1987/882104 88.1987:9 184,jfrgående ärenden DsU s.prop.s.
underlättathärigenom intepåtalats anmälningspliktenlänsstyrelsehåll har att

balansersig medbefinnermånga länsstyrelsersituationden stora av oav-
byggnadsminnesärenden.gjorda

börjatlän emellertidLänsstyrelsen i Stockholmsår 1995 harUnder att
byggnadsminnesärenden be-anmälningsplikt i fall däranvändasystematiskt

fattatsanmälningsplikt harresursskäl. Beslutetavslåsdömts behöva omav
frågaväckt bygg-ursprungligen harmed denkommunikationefter omsom

ihittills på detta beslutatsAnmälningsplikt har sättnadsminnesförklaring.
den 1 januaribyggnadsminnesärenden120 öppna20 fall de varsomavca

dåjanuari 1996,fanns därmed den lanmälningspliktergällande1995. 31
några upphävts.

områ-inteenskilda byggnader,förordnas endast förAnmälningsplikt kan
88.1987/88:l04den prop. s.

samrådUnderrättelse,

sig innantillfällelänsstyrelsen kommunenEnligt skall11 § KMF att yttrage
främst klargörabyggnadsminne. Syftetbyggnad förklaras är att omsomen

samrådet harplaneringskyddet strider kommunenspå något sätt mot men
kommunala bevaran-också betydelse samverkan mellan statliga ochför att en

deinsatser skall utvecklas.
Samråd vikt, bl.a.Riksantikvarieämbetet i ärendenmedskall ske störreav

l § KMF.ersättning aktualiserasom
fat-samtliga beslutunderrättasRiksantikvarieämbetet skall att somgenom

§ämbetet 3 KMF.skall tillställasKMLenligttas
beslut,lagakraftvunnaunderrättasByggnadsnämnden skall nyaomom

anmälningsplikt 12 § KMF.byggnadsminnen ochhävdajämkade eller om
in-inskrivningsregistret skallfastighetsbok numerainskrivning iFör

byggnadsminnesför-fråga väcktsunderrättasskrivningsmyndighet när om
utfärdats, beslutkap. § KMLförklaring enligt 3 7eller närklaring om

enligtanmälningspliktkraft eller hävts,vunnitbyggnadsminne laga när
byggnadsmin-eller ansökanupphävts6 § meddelats eller när3 kap. om

5 § skall inteInterimistiska beslut enligt 3 kap.nesförklaring avslagits. an-
också nonnalt kort varaktighet.Sådana beslutmälas eller antecknas. är av
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2.1.5 Ersättning inlösenoch

Rätt till föreliggerersättning för och innehavareägare särskild rättav om
skyddsföreskrifter antingen hinder för rivningutgör byggnad och skadanav
därvid betydande förhållandeiär till värdet hos berörd del fastigheten,av
eller skyddsföreskriftema innebär pågåendesätt markan-annatom att
vändning försvåras inom berördavsevärt del fastigheten. Ersättningenav
skall beräknas med hänsyn till eventuell ackumulerad skada underen en
tioårsperiod, varvid vissa beslut enligtäven PBL skall beaktas. Om föreskrif-

innebär synnerligt uppkommer vidterna användningenatt fastighetenmen av
skyldig lösaär denin begär det 3staten ägaren kap. 10att § KML.om

Skyddsföreskrifter skall så långt möjligt utformas i samförstånd medsom
byggnadens 3 kap. 3 §ägare KML.

Om ersättning aktualiseras skall länsstyrelsen försöka få frivillig uppgö-en
relse ersättningens storlek 15 § KMF. Om förhandlingen misslyckasom
och tvist går till domstol det Riksantikvarieämbetetär eller efter dess för-en
ordnande länsstyrelsen, for talan 31 § KMF.statenssom

Ännu har inte någon ersättning utdömts fastighetsdomstol, Riks-av men
antikvarieämbetet har i några fall betalat ersättning efter överenskommelse.ut

falletI Strömstads utbetalades efter förlikning ersättningteater om
250 000 kr för skada interimistiskt förbud.ettgenom

Genom uppgörelser utanför domstol har ersättning utbetalats med 1 miljon
kr för kvarteret Näktergalen 3 i Vimmerby och 5 miljoner kr för f.d. flyg-
hangaren vid Lindarängen i Stockhohn.

Länsstyrelsen kan förelägga den vill anspråk ersättninggöra ellersom
inlösen inom viss tid, minst två månader, anmälaatt eventuellt ersätt-ett
ningskrav till länsstyrelsen. De avsedda skyddsföreskriftema skall i sådant
fall meddelas Omägaren. ersättningskrav inte anmäls förloras tillrätten er-
sättning eller inlösen 3 kap. ll § första stycket KML. Endast någoti en-
staka fall år begagnar sig länsstyrelserna denna möjlighet.per av

Avtal mellan och sakägare eller vad de uppenbarligenstaten har förut-en
skall gälla mellan dem i frågasatt ersättning eller inlösen skall gälla ävenom

för den förvärvar sakägarens 3 kap.rätt ll § andra stycketsom senare
KML.

Ändring2.1.6 och hävande

Enligt 3 kap. 14§ fårKML länsstyrelsen det finns särskilda skäl lämnaom
tillstånd till byggnadsminne ändras i strid skyddsföreskriftema.att ett mot
Därvid får skäliga villkor ställas hur ändringen skall utföras och do-om om
kumentation. Enligt 16 § KMF skall i tillstånd till ändring byggnads-ett av
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ingå dokumentation på lämpligt byggnadensalltid villkorminne sätt avom
beskaffenhet.utseende och
ändring byggnadsminne vanliga. SkyddsföreskriftemaBeslut ärärom av

tillstånd.så små Syftetofta formulerade ändringar kräver med striktaävenatt
samförståndskyddsföreskrifter ofta i skall kunna komma framär att parterna

förenligalösningar förändringar skall med syftet medtill bra hur vara
tillstånd till ändring ochpraktiken torde skillnaden mellanskyddet. I ett ett

tillåtetvad redan enligt skyddsföreskriftema intetolkningsuttalande ärsomav
också vanligtframträda så klart. torde dessutom till-alltid Det näratt ettvara

ändringsåtgärder utförasstånd med villkor medgivna skall underattgetts an-
underförstått vissa möjlighetertikvarisk kontroll, kontrollanten ha attanses

förhållande tillståndsbe-mindre avvikelser i tillunder hand medge ytterligare
konfirmeras i länsstyrelsebeslut.slutet, dessautan att ett nytt

från 1994/95Enligt inhämtade uppgifter länen har under 177 ärenden be-
således åttaändring byggnadsminne 22 län, i genomsnittslutats av perom

i genomsnitt föremål för ändringsärendelän. byggnadsminne blirEtt ett vart
år. fem såsjunde Av de 177 ärendena ledde till avslag vilket kan tolkas att en

byggnadsminnesförklaring inte död hand byggnad, ochär över ettatten en
mått samförstånd mellan fastighetsägaremyndigheter och föreligger.stort av

ändringsärendena visar de omfattande ändringar-granskningEn att merav
åtskilliga överväganden innan resultatet bekräftas i for-resultatär ettavna

Villkor hur utföras doku-mellt ändringsärende. ändringen skall ellerom om
frågormentation förekommer, inte ofta. torde vanligen ha löstsDessamen

såunder hand, i förväg, villkor i beslutet inte erfordras.att
intressant fråga givetvis i månEn vilken byggnadsminnena ändras iär

strid skyddsföreskrifterna tillstånd Motivenbegärs. till detta kanutan attmot
uppsåtligflera överträdelse misstänkas. Skyddsföre-behöverutan attvara
svåraskrifterna kan tolka, skyddet kan okänt fastighetsägarenattvara vara av
således inte fråga bristandeDet behöver respekt för skyddetm.m. vara om

också i fråga tillsyn och information.handla bristerkanutan omom
får skyddsföreskrifter eller häva byggnadsminnes-Länsstyrelsen jämka
bibehållandetförklaringen byggnadsminnet medför hinder eller olä-om av
står förhållandeinte i rimligt till dess betydelse. En byggnads-genhet som

ändamålslös får ocksåminnesförklaring framstår hävas. Regeringensomsom
får också byggnadsminnesförklaringjämka skyddsföreskrifter eller häva en

tillstånd beståtill expropriation och byggnadsminnet inte kandenom ger en
expropriationsändamåletolägenhet för 3 kap. 15 § KML.utan

Hävande har hittills endast förekommit byggnadsminne brunnit,när ett
årvilket inträffat i fall, samtliga före 1989. Inget byggnadsminne har järn-tre

Skyddsområdekats eller hävts regeringsbeslut. Jämkning har be-genom av
Rådai fråga i Göteborgs och Bohus län. aktuelltslutats säteri Ettom

jämkningsärende gäller Strömsholm kanal, Västmanlands län, där länssty-
skyddsområdet vilja för plats förrelsen beslutat jämka ägarensmot att ge en
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Beslutet överklagadesjämvägsbro. Riksantikvarieämbetet ochny av av
byggnadsminnets hävdade länsstyrelsen inte borde haägare, prövatattsom
frågan ärende jämkning tillåta ingrepp i bygg-attett utan ettsom om om
nadsminnesområdet, då sökanden inte byggnadsmirmets Länsrät-ägare.var

ansåg fel jämkningdet inte besluta med de förutsättningarten att attvar om
ansåggällde, skälen för jämkning inte tillräckliga ochattsom men var upp-

hävde beslutet. Banverket har överklagat till Kammarrätten och prövnings-
tillstånd har beviljats.

hävande byggnadsminneEtt ärende med anledning ägarenett attom av av
ändamålslössaknade medel fortsätta förvalta byggnad kunde avförasatt att en

förening bildades med syfte bevara byggnaden. Härsnäsatt attgenom en
Östergötland.missionshus,

2.1.7 Vites- och ansvarsbestämmelser

Om till byggnadsminne försummar sina åligganden enligt skydds-ägaren ett
föreskrifterna får länsstyrelsen förelägga honom inom viss tid vidta nöd-att
vändiga åtgärder, i den mån inte oskäligt fårde betungande. Länsstyrelsenär

påockså, föreläggandet inte följs, utföra åtgärderna bekost-ägarensom
nad 3 kap. 16 § KML.

vård gått så långtTillsynen byggnadsminnenas har sällan formellaattav
vård-förelägganden utfärdats. Om inte kunnat sitt för ochägaren ta ansvar

underhåll har situationen i de flesta fall lett till byggnadsvårdsmedel bevil-att
underhålljats. Byggnadsminnen lider eftersatt förekommer dock intesom av

saknar för vårdasällan. Ibland intresse byggnaderna, ibland ocksåägarna att
förmåga vårdarbetenbeställa och organisera erforderliga vårdme-ävenatt om
del ställs till förfogande.

åtgärdFöreläggande enligt skyddsföreskriftema har utfärdats i falltreom
efter år 1961.

fårVidare länsstyrelsen förelägga byggnadsminne återställaägare ett attav
stårändringar i strid med skyddsföreskriftema. Detta slags föreläggan-som

får ocksåden förenas med vite. möjligt för länsstyrelsenDet begäraär sär-att
skild handräckning hos kronofogdemyndigheten enligt lagen 1990:746 om
betalningsföreläggande och handräckning 3 kap. §17 KML.

återställandeFöreläggande har utfärdats i fall.ettom
Regler bötesstraff finns för den river eller förstörsättannat ettom som

byggnadsminne, tillståndändrar det eller bryter interimistiskt förbudutan mot
eller anmälningsplikt eller förstör byggnad under den frist anmälningsplik-en

3 kap. 18 § KML.ten ger
Något straffansvar enligt denna regel förefaller aldrig dömtsha ut.
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Överklagande1.82. m.m.

byggnadsminnen överklagas hos länsrätten före den 1 aprilBeslut rörsom
kammarrätten. Beslut länsstyrelsen inte förklara byggnad1995 hos attav en

får överklagas Riksantikvarieämbetet 3för byggnadsminne endast kap.av
19 KML.§

Enligt register kammarrättemas diarier har 14 beslut 3 kap.över rörsom
åröverklagats sedan lagens ikraftträdande 1989. dessa har gåttKML Fem av

prövningstillståndvidare till Regeringsrätten, dock inte beviljat iännusom
något två frågan prövningstillståndfallen. I fall har inte avgjorts.ännuomav

målen kammarrättema avsåg fallFyra hos där Riksantikvarieämbetetav
avslagsbeslut påståendeöverklagat länsstyrelsemas med tillräcklig utred-att

förelåg byggnadens kulturhistoriska värde eller de ekono-ning inte om om
för byggnadsminnesförklaring, målmiska förutsättningarna I dessatreen av

till ändring länsstyrelsens beslut.ledde överklagandet av
Övriga växlande Två avsåg ändringärenden byggnads-är natur.av av

minne; inget dessa beslut ändrades.av
Länsstyrelsens beslut ersättning eller inlösen får inte överklagasom som

förvaltningsbeslut. missnöjd sådantövriga Den med beslut kanär ettsom
hos fastighetsdomstol inom år från fått delväcka talan det han beslutet.ett av
innan beslutar byggnadsminnesförklaring, också gåStaten kan, den tillom

för fastställa villkorfastighetsdomstol de skall gälla för ersätt-att som
20 KML.ning 3 kap. §

målSom framgått inget fastighetsdomstolhar hos ersättning ellerovan om
1960 årsinlösen enligt eller byggnadsminneslag fram till någonKML lett

lagakraftvunnen två fall hardom. I enskilda väckt talan medägare mot staten
yrkande målen har förlikts.ersättning, Staten har aldrig väckt talanom men

fastställandeför ersättningsvillkoren.av

2.1.9 Register, förteckningar

förasFörteckning byggnadsminnena i landet skall Riksantikvarieäm-över av
förteckningbetet. Länsstyrelsen skall föra byggnadsminnena i länet,över

beslut anmälningsplikt enligt 3 6 § 14kap. KML § KMF.översamt om
Enligt tidigare bestämmelser skulle tryckta förteckningar minstutges vart

år. årfemte har skett vid tillfällen: 1967 avseende perioden 1961-Detta tre
år1966, 1981 för åren 1961-1978 år 1989 årenoch för 1978-1987. Tryckta

förteckningar årstatliga byggnadsminnen före 1989 byggnadsminnes-över
märken också gånger: årenhar utgivits 1938, 1967 främst för Stock-tre

länholms och 1976 för hela landet. Förteckningama har gjorts infonnativa,
bildermed och kartor visar byggnadsminnena belägna och kortaärsom var

och bestårsammandrag vari skyddet för de olika skyddsobjekten.texter om
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förda registret varit mycket enkelt slag: förteckninglöpande harDet av en
registretlänsvis och samlade kopior besluten. Datorisering för göraattavav

påbörjats.tillgängligare och bearbetningsbart har nyligendet
påverkasBedömningen vad skall skyddas byggnadsminnesomav som

finns skyddat och statistik detta vad gällergivetvis vad redan överav som
omfattning skydd bör ha betydelse för skydds-byggnadskategorier, av m.m.

sådanaemellertid inga sammanställningar funnits kontinu-arbetet. Hittills har
âjourhållna.erligt förda och

registerfrågan.Länsstyrelserna har inte heller normalt arbetat aktivt med
har i flera län skrifter med sammanställningar vilka byggnads-Däremot av

fall sådan skrift utformatsfinns utgivits. I harminnen ett en som ensom
inprickade illustrerade.med byggnadsminnena ochlänskarta

på byggnadsminne2.1.10 Anslag

pålänsstyrelsens försorg och bekost-byggnadsminne skallEtt statensgenom
den skyddad länsstyrelsen finnernad förses med anslag ärett attom om an-

13ledning till detta och samtycker § KMF.ägaren
från början bekantgöra byggnaden skyd-Syftet med anslaget attatt varvar

års rådde avlägsna sådant1942 lag förbuddad enligt t.0.m. mot att ett an-
påskriftslag. standardskylt brons, sexkantig med kronor ochEn treav

lag" finns år"Kulturhistoriskt minnesmärke skyddat enligt sedan 1960. Den
i 000 exemplar.har tillverkats 1ca

Bidrag och skydd2.2

statliga stödsystemet förordningen 1993:379 bidrag tillDet styrs omav
kulturmiljövård. förordningen behandlas fyra olika bidrag tvåI typer av varav

byggnadsvård, byggnadsvårdsbidrag.till normalt benämnda kulturstöd och
byggnadsvårdförutsättning för bidrag till och förEn grundläggande kul-

turstöd det kan bebyggelsen kommer bevaras för framtidenär att antas att att
får3 §. Bidrag med högst 90 % den kulturhistoriska överkostnadenav

byggnadsminnen, byggnader har byggnadsminnesvärde ochmedges till som
områdevärdefull inom kulturhistorisktbebyggelse riksin-ärannan som av

får bidrag4 ändrad 1994:323. I övriga fall till högst 50 %tresse ges av
Om finns särskilda skäl får Riksantikvarieämbetetöverkostnaden. det medge

högre bidrag lämnas.att
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Kopplingen bidragmellan skyddoch

Enkäten till länsantikvariema vilket slags skydd beslutatsger svar som
eller avtalats för de bidrag beviljats budgetåretunder 1994/95. bi-Desom
dragsfonner redovisats kulturstöd och byggnadsvårdsbidrag.är Totaltsom
fattades 1 300 bidragsbeslut tillsammans 196 miljoner kr,ca om varav
42 miljoner kr i byggnadsvårdsbidrag och 154 miljoner kr i kulturstöd. En-
ligt enkäten det länsstyrelsernasär uppfattning skydd och bidrag inte böratt

starkare formell koppling i dag 13 nej, 9än ja. Därtill de olika bi-ärges en
dragssituationema alltför olika. En skydda objekt till vilkasträvan bidragatt
lämnats finnas, den faktiska situationen tycks få bidraguppges men attvara
förknippas med kommande skydd, eller liknande. Så fallet för 18ett är % av
besluten. I hälften antalet bidragsbeslut finns inget formellt skydd med iav
bilden. bidragDessa har i utsträckning kanaliserats till riksintressen,stor
31 %.

Skyddssystemet PBLi

Länsantikvariemas enkätsvar belyser också frågan kommunalt skydd iom
avtalssituationen skydd bidrag. En samordning i de flesta län omöjliganses-
och orealistisk. Vanligen anförs praktiska, inte principiella skäl. Det vanligas-

kommunala skyddsbeslutär gårintete praktisktargumentet att samordnaatt
med bidragsgivningen, de tid genomföra och kommunerna inteatt tar att att

planer eller områdesbestämmelsergör för skydd enbart, endast detnärutan
finns finansiering planarbetet något exploateringsföretag. Denen av genom
kommunala bristen expertis anförs också.

Bidragsbeslut fördelade1994/95 på skyddssätt. Tabellen andelvisar antalav
beslut hänsyn bidragsprocenttill absoluteller bidragsstørlek 21 län.utan

:Slryddsform %
Byggnadsminne 22

frågaDito, väckt, avtal eller villkor 8om
Anmälningsplikt O
Dito, avtal eller villkor Oom
Skyddsbestämmelser i plan, områdesbestämmelser 6
Dito, avtal eller villkor 3om
Avtal med fastighetsägaren 10 årskydd eller 7om mer
Inget skydd höjd lovplikt lmen
Inget skydd riksintresse 31men
Inget skydd 20
Stiftelse, hembygdsförening e.d. äger 2
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Länsstyrelsens2.3 resurser m.m.

budgetåretRiksantikvarieämbetet förtillredovisninglänsstyrelsernasI
för bygg-resursåtgång i persondagar använtsvilken1994/95 somanges

statistik behand-några falloch iärendeflödet,delsnadsminnesärenden, om
byggnadsminnen;verksamhetgäller allfor ärendena. Detlingstid som avser

troligen tids-inte. Dessutompå olika ärendetyper äruppdelning görsnågon
principer för tidsredovis-olikaolika län,jämförbar mellandåligtstatistiken

efterfrågats viss komplette-harenkätutredningenstillämpats. Ikan haning
planerad verk-också uppgift1994/95, delsbudgetåretforstatistikrande om

1995/96.församhet
budgetåret 1994/95 hosresursåtgången förredovisadegenomsnittligtDen

således knappt43 persondagar,redovisninglämnatde 17 län envarsom
till 118. Antaletfrån persondagVariationenheltidstjänst. ärkvarts stor, en

genomsnittfrån till 181 medbyggnadsminnesänenden varieraravgjorda ettett
Ärendebalansen genomsnitt 43 ärenden.1995 variden 1 juli43 ärenden.av

Även fråga väckt do-Antalet141 ärenden.från 0 tillvariationenhär är stor:
fråga bygg-med väcktärenden853i landet fannstotaltminerar omstort,

således1995: 794, ijanuari1996 den 1l januarinadsminnesförklaring den
från till 140.3med variation36 län,medeltal per

dras gi-byggnadsminnesärendenbehandlingstiden förgenomsnittligaDen
olika skäl inteärendengamlaantal mycketkraftigtvetvis ett som avavupp

ärendeflödet vadingentingSiffrornalänsstyrelserna.behandlats säger omav
har redovisatSju läntillsynbyggnadsminne,ändringgäller etc. genom-av

250till l dagar.från 92 dagargenornloppstider:snittliga
1995/96 mycketbudgetåretförverksamhetsplanerlänsstyrelsemasI anges

persondagar.från till 4000 lbyggnadsminnen,forresursinsatservarierande
bygg-skall prioriteras tillinte0 markerarangivitlänDe att resursersom

1 400kommer ske.insatser alls ärinte inganadsminnesutredning attattmen
Visbyfullföljer satsningenGotlands länochexceptionellt högt somavser

extremsiffroma tagitsMedeltal därtillfällig personal.delvis medinnerstad,
Stockholmpersondagar ochnorrnalår 100skett föromräkning ärbort och om

persondagar.60räknas bort,

Tillsyn

bygg-för tillsynbeslutatlän harvisarEnkätsvaren ettatt avprogramsex
årligen, dvs. ifår tillsynbyggnadsminnena30 %Canadsminnen. ge-av

år. dock oftaretredje skerDettabyggnadsminne tillsynfårnomsnitt vartett
plane-ändringsärendenvård- ochkontakter, änetc. genomspontanagenom

denbyggnadsminnenvissamedförakanrad tillsyn. Detta väntas trotsatt
kanstår tillsyn. Detändock iårliga tillsynenprocentuellahöga stort sett utan

såvården beroendeår rimligttredje när ärockså ifrågasättas ärvart avom108
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visatmån tillsynenvilkenden Irådgivning är.kontakt,personlig somm.m.
intevården uppdagas harioch bristerskadormeningenbehövlig i densig att

undersökas.kunnat

Dokumentation

nå-tillfredsställande,ansågsbyggnadsminnenafråganförekomenkätenI om
intebegreppenanvändadokumenterade. Deotillräckligtgotsånär eller var

uppfattning do-allmänspeglar endastsådefinierade,närmare avensvaren
byggnads-varierande antaletdettillhänsynMedkumentationsläget. tagen

tillfredsställande do-%43uppfattningenolika läneni deminnen att varvar
otillräckligt.någotsånär och 31 %26 %kumenterade,

Idokumentationsrapporter.publiceringambitiösnågra län skerI aven
skall habyggnadsminnenmålsättningen allaBohus länoch ärGöteborgs att

sådan publicerad rapport.en

medverkanLänsmuseernas2 3 1..
kulturminnesvårdandemedtillsyn samverkavid sinskallLänsstyrelsen organ

byggnadsminnesärendena2 § KMF. Närsärskilt länsmuseetinom länet,
länsstyrelsernalänsantikvarietjänstemanyinrättadetill dedecentraliserades

för utred-med länsmuseemasamarbeteförutsattes1976 närajuliden l ett
bygg-informell tillsynviss överinformation ochdokumentation, ävenning,

till läns-statsbidragssystemdetta detförutsättning förEnnadsminnena. var
byggdessamtidigt ut.sommuseema

fråga arbetsför-län isedan fram i olikavuxitharolika rutinerMycket om
bemanningenEfterhandochlänsstyrelse länsmuseum.mellandelning som

utredningar,tillgängliga förblivitmedel harochförstärktslänsstyrelserna
ochökat,självständighetlänsstyrelsemasvårdarbeten harplanering m.m.av

vissa fall harminskat. Iresursinsatserlänsmuseemasberoendetdärmed enav
utrednings-sigkunnatlänsmuseetuppdragsverksamhet hos tautbyggd

uppdragmed andrai sambandkanskeoftastbetalda uppdrag,formarbete i av
byggnadsminnena.presumtivavårdinsatser dehar rörtsom

Å byggnadsminnengällerutredning vaddetsidan harandra attansetts nya
inomförväntas klaraskalllänsmuseemaarbetsuppgiftdeninomlegat som

sådanaibland lett tillharstatsbidrag. Dettagenerellasinaför att upp-ramen
utförtsoch intearbetsuppgifterakutaandramellani klämkommitdrag mer

samspeletförsökt belysaharlänsstyrelsernatilltid. Enkätenrimliginom
byggnads-medverkan ifrågaioch länsmuseerlänsstyrelsermellan om

byggnadsminnen.byggnadsvårdsärendenochminnesärenden
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årUnder 1995 betalades i de tio län på frågan 1 074 000 kr tillsvaratsom
länsmuseema för uppdrag avsåg byggnadsminnesärenden och vårdären-som
den byggnadsminnen.

Andel länsmuseerna i deltar eller beredda delta bygg-ärprocent iav som att
nadsminnesarbetet enligt enkät till länsstyrelserna januari 1996.

Inom Som betalt Inte
statsbidraget uppdrag alls
Gör Kan Gör Kan

göra göra
bygggnadsminnenNya

Dokumentation, foto 12 6 25 48m.m. 9
Utredning 5 14 25 52 5
Samråd, yttrande 82 9 9
Ändring, underhåll, värd av
byggnadsminne bidragutan
Besiktning, planering 43 25 5 23 5
Granskning, samråd, yttrande 68 9 5 9 9
Antikvarisk kontroll 20 7 34 39
Bidrag vårdtill byggnadsminneav
Besiktning, planering 40 14 26 19
Granskning, samråd, yttrande 5O 14 21 14
Antikvarisk kontroll 76 24
Tillsyn 17 22 2 8 33

Övrig konsultmedverkan

Även andra konsulter har varit engagerade i de uppgifter har redo-som ovan
visats, såledesvari inte projektering vårdinsatser,gängse eller speciellaav
tekniska expertutredningar ingår, entydigäven inte alltid kangränsom en

länsmuseumEttsättas. eller länsstyrelse sådankan ha kompetensen att t.ex.
särskild vårdprojektering i vissa fall uteblir och med programskrivningersätts
och löpande arbete inom för den antikvariska kontrollen.ramen

2.4 Skyltar och ljusanordningar inom kulturmiljöer

Skyltar och ljusanordningar företeelser iär vissa fall kan ha påtagligsom en
inverkan på upplevelsen skyddade kulturmiljöer. De omfattas inte någraav av
speciella regler i KML, kan komma under prövning enligt den lagen imen
den mån uppsättandet eller ändrad utformning anordningar detta slagen av av
skulle kunna strida skyddsföreskrifter för byggnadsminnemot elleranses ett
medföra väsentlig ändring kyrkligt kulturminne.110 Det kan ocksåett före-en av
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fornlämning kanskylt eller inviduppsättandetkomma t.ex.att en enav
behövs med hänsyn till dess och bety-inkräkta det artutrymme somanses

fornlämningsområdet enligt 2 kap. 2 § KML.delse, dvs.
såvälregler iljusanordningar omfattas emellertid NVLSkyltar och somav

också Därtill kommervägområde regleras i väglagen.inomSkyltarPBL. re-
vägmärkesförordningen 1978: 1001.trafiksignaler ivägmärken ochgler om

huvudsak gäller föl-författningar komplicerat. ISambandet mellan dessa är
jande.

två slag. Skyltar all-skyltar olika avvisarfinns reglerI NVL av somom
tillståndområde får finnas bygg-från intevisstmänheten uppsatta utanett av

allmänhetenTillstånd dock inte det uppenbartnadsnämnden. behövs är attom
området eljest behörig. Byggnads-får fritt inom eller skylteninte färdas äratt

obehörig skylt 17 §får den ansvarige bortnämnden förelägga att ta en
NVL.

i avsikt inskränkasålunda skyltarsig härDet sättsrör attom som upp
ellerhindrar bilkörning enskildSkyltarallemansrätten. vägt.ex. ensom

fårbostadshus normalttill hemfridszonen kringtillträdetbegränsar ettsom
alltså tillstånd.behöriga och kan sättas utanuppanses

jämförlig anordning för reklam, propagandaskylt, inskrift ellertavla,En
reklamskylt får inte finnas varaktigtändamål här kalladeller liknande an-

tillstånd första stycket ochlänsstyrelsens 22 § NVLbringad utomhus utan
naturvårdsförordningen 1976:484, NVF.20 §

bedriven affärsrö-till upplysning ställetReklamskyltar tjänar omsom
får tillstånd.länsstyrelsensverksamhet dockellerrelse sättas utanuppannan

kommunala angelägenhe-anslagstavlor för meddelandengällerDetsamma om
går också söka till-auktioner eller dylikt. Detföreningssammanträde, attter,
tillstånd inte har med-sådana reklamskyltar och anslagstavlor. Omstånd för

och tavla befinns uppenbart vanprydande i land-skylt ellerdelats varaen
skapsbilden, fråga § andrafår länsstyrelsen ingripa anordningen i 22mot

NVL.stycket
föranordningar utomhus reklam,och andra tillfälligaAffischer propagan-

tillstånd, skall inomändamålliknande fårda eller sättas utan tas nerupp men
tillstånd. Tillstånd af-behövs inteinte länsstyrelsenfyra veckor, gett omom

anslagstavla 22 § tredje stycket NVL.fischen sitter en
till kommunal nämnd 28får delegera sina befogenheterLänsstyrelsen aen

NVF.
anordningarintebestämmelserna i NVL gäller dockrelateradeDe ovan

vägområde bygglov eller har lämnats enligt 8 kap.eller för vilka krävsinom
sådana och ljusanordningar kommunenheller gäller skyltarIntePBL. som

fjärde stycket NVL.befriatfrån bygglovsplikt enligt 8 kap. 5 § 22 §PBL
ljusanordningar inom de-bygglovsplikt för skyltar ochPBL föreskrivsI

kanpunkt 2 PBL. Dessutomtaljplaneområde 8 3 § första stycketkap. en
områdeljusanordningar inom krävsbygglovsplikt förinförakommun ett som

lll
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skydds- eller säkerhetsskäl omkring vissa anläggningar, för bådesamtav
skyltar och ljusanordningar inom värdefulla bebyggelsemiljöer 8 kap. 7 §

sådanaPBL. I fall alltså anordningama i fråga endastprövas byggnads-av
nämnden och enligt reglerna i PBL utom i fall redovisas nedan.som

framgåttSom 22 § NVL inte heller tillämplig inom vägområde.är Detta
begrepp definieras i 3 § väglagen 1971:948 det område den marksom som

anspråktagits i för väganordning. Dit hör själva vägbananutomsom an-- -
dra anordningar stadigvarande behövs för bestånd, drift ellervägenssom
brukande och ståndkommit till väghållarens försorg eller över-som genom

ocksåtagits denne. Väganordning bryggor och färjor färjelägen.medärav
vägområde råderInom i princip väghållningsmyndigheten frågoröver om

skyltar och andra anordningar. Hur vägmärken, däribland ljussignaler, skall
användas regleras i vägmärkesförordningen 1978: 1001.

Utanför själva vägområdet i dess närhet gäller speciella regler. Enligtmen
får45-46 §§ väglagen inte tillståndlänsstyrelsens intill vägområdetutan an-

bringas ljusanordningar försämrar ljusförhållandena för trafiken ochsom
inom avstånd 50 från vägområdet får inte heller länsstyrel-ett meter utanav

tillstånd reklamskyltar finnas Dessa regler korresponderar meduppsatta,sens
NVL:s motsvarande regler, också länsstyrelsen.prövassom av

månInom detaljplan samti den bygglov någonkrävs gäller dock inte till-
ståndsplikt enligt väglagen. från vägområdetInom 50 också reklam-ärmeter
skyltar byggnader med upplysning viss rörelse anslagstavlorsamtom en
undantagna, motsvarande slags skyltar och anslagstavlorsätt som samma

undantagna enligt NVL. I dessa undantagsfall beror tillståndsplikten påvar
bygglovsplikt föreligger enligt PBL. Det det- framgåttgörom som ovan -

inom detaljplaneområde, såvida kommunen inte hävt bygglovsplikten. Dess-
kan det föreligga bygglovsplikt inom värdefulla bebyggelsemiljöer,utom om

kommunen beslutat dettaom

112
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överväganden skyddsnivå.ochskyddsbehov2.5 om
anmälningspliktVidgad

skyldighetförordnamöjlighetnuvarandeLänsstyrelsens attatt an-om
byggnads-byggnaderändringaroch andrarivningmäla avav

Möjligheten börföreslås utvidgade.blilänsstyrelsen,tillminnesklass
kulturhistoriskt värdeför byggnaderstå till buds oavsett omm.m. av

eller ej,bli aktuellbyggnadsminnesförklaring kan annatstatenomen
bidrag.lämna An-bevarande,sig för attt.ex.sätt ettengagerat genom

byggnadsminnesärendenbeslutas iockså kunnamälningsplikt bör som
fåanmälningsplikten intesådana ärenden börhandläggning. Iunderär

förlängas. Omkunnafall bör beslutetår, i andralängregälla än tre men
åtgärderanmäldaförbjudamånad beslutarlänsstyrelsen inominte atten

få utföras.bör de

skyddsklasserOlika2 15. .
gällandeibland gjortsbyggnader harvärdefullaskydd fördiskussionenI om

kanbyggnaderkvalitetsgradera debehovkan finnasdet attett somatt av
före-Byggnadsminnesutredningeningripanden.i fråga för offentligakomma

två skulleklasser. A-klassenbyggnadsminnen iindelningslog t.ex. aven
innebäraförvanskning skullenedrivning ochsådana byggnaderomfatta vars

så-innehålla byggnaderskullelandet. B-klassenförlust föroersättlig aven
bevarades.deönskvärtallmännas synpunktvärde från detdetdant attatt vore

skyddsfdreskrifter meddelas,individuella kunnabåda skullefallenFör men
byggnader ochför A-klassadehand gälla endastrivningsförbud i förstaskulle

enklareockså medges efterkunnabyggnad skulleB-klassadändring enenav
1956:26SOUför de A-klassadegälladen föreslogsprövning än s.som

ansågdepartementschefen klas-eftersomgenomfördes inteFörslaget76. att
borde i ställetSkyddsbehovetkomplicerad och dyr.bliskullesiñceringen

innehåll omständigheternamed detskyddsföreskriftermedtillgodoses som
1960:161 40.påkallade prop.fallvarje särskiltintresse ioch ägarens s.

länder,i andraemellertid lagstiftningenpräglargraderingstankarLiknande
Danmark.Storbritannien ochFrankrike,t.ex.

påpekar utredningeni Sverigenågot graderingssystemvilja införaUtan att
värdefulla byggnaderkulturhistorisktförskyddssystemetändå svenskadetatt

byggnadsmin-värdekriterier. Förtvå graderberoendegjortsredan har avav
synnerligenskallbebyggelsenbekantgällernesförklaring att varasom
1987/88:104imärklig har uttolkatssynnerligenmärklig. Uttrycket prop.

det förvärde,kulturhistorisktbetydandeinnebärande48 utan attettsoms.
dock kvalifika-långtgående krav. Klartmycket 113måste ärskull innebäraden att
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tionsnivån för byggnadsminnesförklaring ligger högre det kravän att
byggnader skall värdefullasärskilt ställs i PBL för utfär-m.m. vara som upp
dande rivningsförbud och skyddsbestämmelserav m.m.

Man kan därför det redan förekommer slagssäga A- och B-klassiñ-att ett
cering i det svenska skyddssystemet, graderingen har uttryckts påutan att
detta Staten kan lagens utformningsätt. endast befatta sig med A-genom
klassen, medan kommunerna med stöd PBL har möjlighet fattaattav
skyddsbeslut såväl för A-klassen för B-klassen kulturhistoriskt vär-som av
defulla byggnader och anläggningar.

I avsnitt l har utredningen funnit kommunernas för sin hante-att ansvar
ring ärenden rörande kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inte bör bli fö-av
remål för någon omvärdering, det kan angeläget med enklareattmen vara en
ordning för hantering frågor lovpliktsvariationer. Där förutskickadesav om
också borde få ökade möjligheter skydda också sådana byggna-att staten att
der och anläggningar inte nödvändigtvis kvalificerar synnerligensom som
märkliga.

2.5.2 En enklare skyddsform: anmälningsplikt

Förenklat uttryckt skulle kunna hittills intesäga hunnit medatt staten attman
byggnadsminnesförklara i den fråntakt antikvariskt håll motiverat,som anses
medan kommunema inte i den grad förutsattes vid införandet PBL ut-som av
nyttjat instrumentde tillhandahålls dem i form rivningsförbud,som av
skyddsbestämmelser och förhöjd lovplikt i vissa områden.

Att länsstyrelserna inte hunnit sinmed uppgift kan förklaras bl.a. med att
byggnadsminnesförfarandet kräver relativt i varje enskilt fall.stora resurser
Kravet byggnaden skall "synnerligen märklig"att relativtvara anses vara
högt. Eftersom ersättningfrågan skall lösas vid skyddstillfallet måste tänkbara
framtida konsekvenser skyddet utredas En ordentlig dokumentationav noga.

byggnaden bör och skyddsföreskriftema börgöras individualiseras efterav
vad kan motiverat frågai varje objekt omfattas. Att mångasom vara om som
väckta frågor byggnadsminnesförklaring förblivit oavgjorda under alltförom
lång tid vittnar ställningstagandena i åtskilliga fall svåra. Framförattom anses
allt förefaller det påkravet ingående förberedelser inför framtida än-vara
dringsanspråk och följande detaljering dokumentation och skyddsföre-av
skrifter betungande. Till tidsutdräkten kan också mångai fall bidrasom anses
segslitna förhandlingar med bidragsmedel måsteägaren, frigöras föratt
önskvärda underhållsarbeten eller läge med användningssättatt ett ett nytt

bättre ekonomiskt underlag för fortsatt förvaltning skall infinna sig.som ger
Gällande regler föreskriver inte med nödvändighet skyddsföreskriftemaatt

detaljeras och det förekommer också många tämligen schablon-noggrant
artade skyddsföreskrifter. Likväl minimikravet i lagenär det i skyddsfö-114 att
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vårdas underhållasskall vilket byggnad skall ochreskriftema sätt enanges
får ändras. fullt verkande rättsligt skyddoch i vilka avseenden den inte För ett

ocksåöverskådlig tid förefaller nödvändigt skyddsföreskriftemaunder det att
genomtänkta tydliga, så eller förvaltare lätt kanordentligt och ägareär att en

åtgärder byggnadsig uppfattning i vilka avseenden med stri-bilda om enen
sålunda fårskyddsföreskiifterna och inte utföras, i fall inteder vart utanmot

tillstånd. eventuella ersättningsfrågor måste bedömaslänsstyrelsens Att mot
intrång användning skyddsföreskriftema medför givetvisdet i ärägarens som

också föreskriftemas verkan måsteomständighet föranleder attsom varaen
klar.

ökad statlig skyddsinsats skallSlutsatsen detta är att enav resonemang om
måste skyddsform introduceras enklare denkunna ske är än nuva-en som

uppnås på detalje-byggnadsminnesförklaringen. Detta kan kravetrande om
och de restriktioner kan komma gällarade skyddsföreskrifter attuppges som

så måttliga inga ersättningskrav blir aktuella. Effektenför sakägare blir att av
i många situationer detta ändå bättresådan skyddsform blir sämre, ärmenen

utredningens uppfattning kan sådaninget skydd alls finns. Enligtän att en
skyddsform utvecklas den anmälningsplikt finns i 3 kap. 6 § KML.ur som

således åstad-behövas i de avsedda fallen kanuppsikt kan härDen som
för anmäla tilltänkta förändringar tillskyldighetkommas ägaren attengenom

kommer till utförande. Anmälningen skall föranledalänsstyrelsen innan dessa
åtgärden någonlänsstyrelsen bedömning hotarnärmare vä-göraatt en av om

egenskap hos byggnaden. Bedömningen kan utfallasentlig kulturhistorisk
Åtgärden varvid inget hinder ställsgivetvis helt oskadlig,olika kansätt. anses

också uppstå sådan dialog mellan länsstyrelsenför Det kanägaren. enupp
till åtgärderna, varefterfram jämkningar i de tilltänktaoch lederägaren som

kan från kulturhistoriskt perspektiv.dessa godtas även ett
inte nås fårOm överenskommelse kan mellan inom viss tid,parternaen en

länsstyrelsen den inleda byggnadsminnesförfarandevillöverväga ett avom
tillräckligt viktig. fal-eller byggnaden inte I detvanligt slag, anses senareom

åtgärden såvitt länsstyrelsenfår givetvis utföra den tilltänktalet ägaren an-
Åtgärden ändåkan naturligtvis behöva enligt PBL ellerkommer. prövas an-

lagstiftning.nan
tillåterföreslår alltså regel länsstyrelsen beslutaUtredningen att omen som

från nuvarande be-anmälningsplikt för vissa byggnader. Till skillnad den
skall sådana förordnanden kunna förstämmelsen i 3 kap. 6 § KML enges

komma i fråga byggnadsmin-vidare krets byggnader kanän som somm.m.
någon fråganågon roll redan har väcktheller bör det spelaInte omnen. om

Anmälningspliktbyggnadsminnesförklaring byggnaden. skall kunna be-av
kulturhistoriska värde det befogat medslutas i vissa fall där byggnadens gör

rådrum åtgärdersamråd och innan fysiska vidtas förändrar byggnaden.som
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vilka bär beslutasI fall anmälningsplikt kunna

fallDet anmälningsplikten bör fall där sigär ellerstatensom avse engagerar
bedöms behöva sig utfärda definitivasätt änannat attengagera genom re-
striktioner för I första hand det sålunda dåfallägaren. är har lämnatstaten
eller det motiverat lämna bidrag för bevarandet byggnad.attanser av en

långDet torde sedan tid etablerat statligt tillstöd kultur-synsättett attvara
historiskt värdefull bebyggelse skall kunna lämnas, ovillkorligt kravutan ett
på byggnadsminnesförklaring det mottagande objektet. Utredningenav ser
inget skäl denna ordning.omprövaatt

När statligt stöd lämnas kan det finnas skäl för den bidragsgivande läns-
styrelsen precisera erforderliga villkor i bidragsbeslutet. Om särskildaatt
motprestationer kan bli aktuella i framtid kan det finnas skäl dessutomatten
sluta särskilt avtal med för säkerställa dessa prestationer.ett mottagaren att

Ett avtal kan dock endast undantagsvis gällandegöras ägaremot en ny av
bidragsobjektet. Vid byggnadsminnesförklaring detta normalt ingetutgören
problem, eftersom skyddsföreskriftema gäller främstDet iägare. ärmot nya

dåde fall byggnadsminnesförklaring inte aktuell eller inte hinnerären ge-
nomföras förstärkt offentligrättslig kontroll kan värde. Avsom en vara av
detta skäl bör länsstyrelsen kunna besluta frågaanmälningsplikt i åt-om om

påverkargärder bidragsobjektet.som
ocksåDet kan fall där eller länsmuseum eller motsvarandestaten ettavse

inrättning med statligt stöd för dokumentation eller inventeringsvarat en av
bebyggelsen påvisar kulturhistoriskt bevarandevärde.ettsom

Innebörden anmälningspliktenav

Ägaren skall inte behöva länge länsstyrelsens på sinvänta anmälan.svar
Visserligen kan ärenden detta slag ibland komplicerade och fordra in-av vara
gående bedömningar resursknappa länsstyrelser, det viktigareär attmen
regelsystemet någrainte medför kännbara olägenheter för börDetägaren.
nämligen inte kunna gällande den restriktion ligger igöras väntetidenatt som
går den för inskränkningar i användningen enligtöver gräns 2 kap. 18 §som
RF medför för till ekonomisk ersättning. tidsfristrätt ägaren Denen om en
månad föreskrivs i den gällande regeln i 3 kap. 6 § KML anmäl-som nu om
ningsplikt bör tillräcklig.vara

Om länsstyrelsen inom fristen åtgärdenvill hindra i fråga bör den kunna
detta, bara i fråga byggnader kangöra tänkas bli föremål förmen om som

byggnadsminnesförklaring. beslut sådantDet länsstyrelsen i fall måsteett
fatta interimistiskt förbud åtgärden påi avvaktan denär vidareett pröv-mot
ningen byggnadsminnesfrågan. ocksåHärmed inträder möjlighet förav en

begära ersättning förägaren den ekonomiska skada kanatt som senare
konstateras uppståttha grund länsstyrelsens beslut. Situationen for äga-av
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byggnadsmin-vanligtbörjatärendetannorlunda etthär inte änär somomren
nesärende.

länsstyrel-förökatskapasordningenföreslagna utrymmeden här ettMed
ikommunernabyggnadervärdefullaskydd fördetkomplettera somattserna

omfat-byggnad redanansvarsområde. Omsittkännaförsta hand bör ensom
detaljplane-PBL,förordnande enligtverksamttillräckligt t.ex.någottas av

lovplikt iförhöjdbevarandesyfte, ellermedområdesbestämmelsereller en
länsstyrelsenligga i sakenstorde detbebyggelsemiljöervärdefulla natur att

dockförbud börformelltNågotanmälningsplikt.beslutaavstår från att om
uppställas.inte

lång tidunder hurgällainte kunnaanmälningsplikt börbeslutEtt somom
prövning.någonhelst utan ny

byggnadsminnes-åri ärendentidlängregälla under änintebörDen tre om
länsstyrelsendockbörövriga fallhandläggning. Iunderförklaring ärsom

befogatfortfarandedet ärtreårsperioden finner attutgångenvid attden avom
för högstförordnandegälla, kunnaanmälningspliktenlåta nytt sammaettge

får åter-fastighetsägarenockså fördelendenharordningsådantid. En att en
förpliktelsen.gällandepåminnelse denkommande om

kvarstå givetviskanböranmälningsplikten inteEn ägare attmenarsom
motive-kanOmständigheterfråga.dennalänsstyrelsen prövarbegära somatt

brand, läckageförändratsbyggnadenomprövning kan att genomvarara en
for-enligt PBLnågot beslutfattatkommunenellerskadaeller somattannan

rådighetssituationen.ändrar
omfattasredanbyggnadbyggnadsminnesförklaringOm avsomav enen

skallanmälningspliktenmedförainteaktuell, bör detbliranmälningsplikt att
iuttalatsamråd givetvisbliroch ännuBehovet rådrum enupphävas. merav

ingripande beslutnågotskulldenför t.ex.situation,sådan somatt merutan
berörsbyggnadenförrännödvändigtbliinterimistiskt behöverförbud avett

ändringsprojekt.föreståendenågot
föregås för-fallnormalaanmälningsplikt ibeslutskallSjälvfallet avett om

sakägare.eventuella andraochmedkommunikation ägarenvaltningsrättslig
framför alltverkan,får sakrättslig motbeslutetviktigtDet dessutomär att en

detdärfastighetsregistret,anmälas tilldärförskallDetkommande ägare.
fastighetsregisterkungörelsen.33 §planregisterdeleninföras ikommer att
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överväganden2.6 skyddsobjektet. Kulturreservatom

områdesskyddEtt bör införas i KML för möjliggöra såväl be-att att
byggda områden kulturlandskap skyddas. Vad skyddassom ochsom
hur skydd och vård skall ske uttrycks i skyddsbestämmelser,
anpassade till skyddsbehovet for objekt/område. Kulturreservatresp.
föreslås bli benämningen för skyddade områden, medan skyddade
byggnader fortsättningsvisäven bör kallas byggnadsminnen.
Benämning väljs efter vad lämpligastär i det enskilda fallet.som
Termen skyddsfdreskrifter föreslås bli utbytt skyddsbestämmelser,mot
eftersom ordet föreskrifter i författningstext bör förreserveratvara
föreskrifter i regeringsformens mening.

2.6. 1 Byggnader

Något reformbehov vad gäller byggnadsminnesreglemas tillämplighet på
byggnader i egenskap skyddsobjekt har inte anmälts. Utöver byggnaderav i
allmänt känd mening reglerna också tillämpliga för sågar, kalk-anses och

och kvarnar SOU 1956:26 100.masugnar s.
När byggnadsminnesreglema överfördes från byggnadsminneslagen till

KML vidgades tillämpningsområdet för byggnader till inte bara deatt avse
synnerligen märkliga byggnaderna också byggnader lägreutan kulturhis-av
torisk valör, i den mån dessa ingick i synnerligen märkligt bebyggelseom-ett
råde. Vidgningen motiverades bevarasträvan samlade värdefullaattav en
miljöer vid sidan de enskilda prop. 1987/88:l04av monumenten 49. Des.
kulturhistoriska bevarandeanspråken riskerade dock därmed komma iatt
konflikt med andra utrymmeskrävande anspråk i fler fall tidigare.än Man kan

länsstyrelsernasäga fick tillgångatt till instrument i högreett grad ti-änsom
digare kan effekter för markanvändningen. Motsvarande frågorge anmäler
sig också vid skyddet anläggningar.störreav

Även ganska områden med byggnaderstora brukssamhällen och isom ett
fall fädbod har byggnadsminnesförklarats och dettaen redan innan möjlighe-

skydda bebyggelseområdeten infördes.att ett
Vid tillämpningen byggnadslagstiftningen har ibland uppkommit fråganav

i vad mån människor konstruerad anläggning byggnad.en av utgör Dennaen
fråga kan ha betydelse för bygglov krävs fört.ex. åtgärd.viss När detom en
gäller tillämpningen byggnadsminnesreglema saknar i regel sådanaav defini-
tionsfrågor praktisk betydelse, eftersom reglerna gäller motsvarande sätt
också för anläggningar.
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anläggningarträdgårdar och andra2.6.2 Parker,

fråga skyddet för parkerterminologi iutveckladdirektiven krävsEnligt omen
liksomanläggningar,slagsför dettaFrågan skyddetgrönområden.och om

mån bygg-frågan i vadaktualiserari lagtexten,trädgårdar,för nämnssom
ob-bestämtskydda inte baraföravpassadevälnadsminnesreglema ettär att

utrymmeskrävandeocksåmarken,väl avgränsbarjekt med utanyta meren
anläggningar.

ochvallarbryggor,förarbetenaanläggningar har i nämntsBland murar,
Riksantikvarieämbetet1956:26 100.SOUbroarochbrunnarvallgravar, s.

kanaler ochexempel dammar,råd 1991:3 nämntsina allmännahar i som
anläggningarvilket slagsbelystshar i övrigtavsnitt 2.1.1Iflottningsrännor.

byggnadsminnesförklarade.blivitsom

anläggningarYtmässigt stora

in underfalleranläggningarutrymmeskrävandehurFrågan re-sompassom
begränsandeanfördes i1987/88:l04 49oomstridd. Iinteglerna är s.prop.
tätortsområ-bebyggelseområden ibyggnadsminnesförklaringsyfte att aven

byggnader harfråga beträffandeiborde "kommaden endast somgrupper av
avgränsbaranaturligtkulturhistoriskt samband och ärinbördesstarkt somett

sammanhållenframstårnaturligtelleri övrigtfrån tätortsmiljön som ensom
stadsdelhelbyggnadsminnesförklaringtätortsmiljön. Eninomenhet av en

oftarefråga, däremotundantagsfall ikommaendast isålunda t.ex.bör men
undereller deleller längsbyggnaderna gata,gatatorgrunt ett av enenenav

bebyggelsemiljön".sammanhang ipåuppfyller kravenförutsättning deatt
KalmarLänsstyrelsens iår överklagade1993RiksantikvarieämbetetNär
mellansmalspåriga järnvägendenbyggnadsminnesförklaraintebeslutlän att

1993,mål 3582-Jönköpinganförde Kammarrätten iVästervikochHultsfred
proposi-uttalandet iåtergivnatill dethänvisning1993-12-22 meddom nyss
byggnadsträckning kundesin utgörai helajärnvägen intetionen enansesatt

Domen har3 kap. l § KML.imeninganläggning i deneller se-avsessom -
kraft Ny-prövningstillstånd vunnit lagameddelatinteRegeringsrättendan -

anläggningartillhörandemedjämvägssträckan23 kmdelligen har aven --
byggnadsminnesförklarad.blivit

på de anlägg-omfattningenytmässigadenfråganbör tilläggasDet att om
beroendeofta blirpraktikenbyggnadsminnesförklaras ikanningar avsom

ingensker kommer rätts-Om det närmareförklaringen.ägaren accepterarom
stånd.omfattningen tillprövninglig av

utformasknappastkan regelsystemetmening ettutredningensEnligt
föremål förblikananläggningarytmässigthurklart storasätt somangersom

få ihittillsfrågan lär rätts-prövasbyggnadsminnesförklaring. Den som
inteuppfattningutredningensenligtavgörande börDettillämpningen. vara
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hur omfattas, ifrågavarandedet området kanstor yta uppfattasutansom om
sammanhållen kulturhistoriskt tillräckligt värdefull enhet. Just detsom en

faktum hel anläggning bevarats, dess storlek kanatt detoavsetten vara som
dess kulturhistoriskaavgör värde.

Anläggningar med vegetation

Beträffande anläggningar med vegetation har för lagens tillämplighetgränsen
i förarbetsuttalanden vid anläggningar betraktaär medvetnasatts attsom som
arkitektoniska skapelser 1987/882104prop. 50. Utöver parker och träd-s.
gårdsanläggningar, exempelnämns redan i lagtexten, anfördes isom som
propositionen alléer. Riksantikvarieämbetet har i sina allmänna råd 199l:3
också stadsparker, jämvägsparker, folkparker, botaniska trädgårdarangett
och arboreta.

En särskild utredare har föreslagit nationalstadsparkenutöver Ulriksdal-att
Haga-Brunnsviken-Djurgården ytterligare två nationalstadsparker i Uppsala

Trollhättan inrättas SOU 1996:38.resp.
Genom de den 1januari 1996 ikraftträdda ändringarna i NRL och PBL har

behovet grönområden i och i närhetentätorter ytterligare marke-tätorterav av
kommunal planeringsangelägenhet och deras kulturhisto-rats ävensom en

riska betydelse uppmärksammats se avsnitt 1.4.2. Skyddsbestämmelser för
särskilt värdefulla och allmänna platser skall kunna utfärdas 5 kap.tomter

§ första7 stycket punkt 4 PBL och allmänt förvanskningsförbud så-förett
dana och allmänna platser har också meddelats 3 kap.tomter 17 § andra
stycket PBL. Av förarbetena framgår de reglerna särskilt värde-att nya avser
fulla parker trädgårdaroch i Genom detätortema. gjorda ändringarna har
kommunerna fått i princip möjligheter redan står för läns-öppnasamma som
styrelserna i tätortsmiljö skydda kulturhistoriskt märkliga anläggningaratt
med vegetation.

Enligt utredningens mening bör konsekvens 3 kap. KML redanatten av
tillämpligt anläggningarär med vegetation bli lagen med tydlighetstörreatt

bör kunna inriktas områden med kvalificerat kulturhistoriskt värde.

Skyddsområde2.6. 3

Enligt 3 kap. 2 § första stycket KML skall skyddsföreskriftema forgenom en
byggnad hur byggnaden skall vårdas och i vilka avseenden den fårinteanges
ändras. Meningen givetvis de objektär uppfyller kravenatt som som synner-
ligen märkliga skall säkerställas detta i synnerligensätt, märkligtettmen
bebyggelseområde kan byggnader lägre kulturhistoriskäven valör nås medav
rättsverkande bestämmelser vård och förbud ändring i vissamotom avseen-120
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sådanaingripande förbestämmelser kunna mindreden. dessa tordeAtt göras
synnerligen märkliga ligger i sakensför dem i sigbyggnader ärän natursom

påpekas i författningstext.och behöver inte
långt skydds-för viss tvekan hurdäremot lämnarVad ärutrymmesom

andraSkyddsområde 3 2 §byggnadsminnes enligt kap.föreskrifterna för ett
får skyddsföreskriftema inne-får gå. Enligt regelns ordalydelseKMLstycket

trädgården,område byggnaden parken,kringhålla bestämmelser att ettom
hållas sådant skick byggnadsminnets utseende ochskall ianläggningen attett

karaktär inte förvanskas.
tolkar befogenhetemahar visat länsstyrelsernaUtredningens enkät attatt

Skyddsområde fore-olika. Somligaföreskrifter förmeddela attsynes mena
framgårmed innehåll självainte lagligen kan fyllasskrifterna än avmer som

framstår medtorde fastän den opraktisklagtexten. uppfattningDenna som-
gäller ändå intevilka restriktionerhänsyn till behovet klargöraatt somav -

påframstår nämligen dennaoriktig. Förarbetenakunna avvisas heltsom
å föreskrif-något motstridiga. propositionen sidanIpunkt sägs attenasom

precisera ochskyddsområden avsedda vägleda ochför är ägaren attattterna
får påå föreskrifter baraden andra dessakonkretisera krav, ut att ettatt

så byggnadsminnets karaktär inte för-område hålls i skick självalämpligt att
87. torde i fall kunna1987/88:104 50, jfr Manvanskas prop. varts. s.

frågaråder begränsningar i hur detaljeradetill det vissasluta sig att om pass
fårför område själva byggnadsminnetföreskrifternaoch ingripande ett runt

nivå skyddsföreskrifter-alltså ligger och lägreoch de änatt en annan,vara
för själva objektet.na

olika uppfattningar och länsstyrel-för hosDärmed ägareutrymme enges
avsnitt 2.1.2 kan hävda mindre omfat-framgått förutSom ägare attensen.

skyddsområdet få tillståndsfrittkan utföras honomåtgärder inomtande av
byggnadsminnets karaktär.de inte förvanskardärför att

förvanskningseffekter kan ovissapå åtgärderexempel ärEtt vars vara
innehåller någrainteoch ljusanordningar. Att KMLuppsättande skyltarav

ljusanordningar kan ii fråga skyltar ochtydligt tillämpligaregler är omsom
sådana anordningar direktsammanhang nackdel. Attvissa sätta uppvara en

åtgärd kanbyggnadsminnesförklarad byggnadpå prövasär motsomenen
till-normalt fordra länsstyrelsensskyddsföreskrifter och lär välmeddelade

inom byggnadsmin-stånd. det anordningarnaoklartMer sättsär ettuppom
någon klar praxis.kringområde. finns inte heller Enavsaknad reglerI avnes

sålundabyggnadsminnet blir oftaåtgärden förvanskarbedömning av om
bedömningenfastighetsägarensubjektiv. kan medföratämligen Detta göratt

svårt efteråt.ingripapå länsstyrelsen dethand och attatt anseregen
prövningofullständighet i KML med denmån dennaI viss kompenseras

utföras enligtangivna reglerna skall NVL,avsnitt 2.4enligt de i ovansom
utsträckning undan-framgått reklamskyltar iSomPBL och väglagen. är stor
PBL-prövningenväglagen.såväl enligt NVL ärfrån prövningtagna som
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normalt begränsad till detaljplanerat område, och skyltar ljusanord-ochsett
ningar kan där undantagna från lovplikt. Omvänt kan kommunen i vär-vara
defulla bebyggelsemiljöer införa lovplikt för skyltar och ljusanordnin gar, men
detta har sällan skett.

kan därförMan konstatera skyltar och ljusanordningar ofta kan sättasatt
föregående prövning i skyddsområdet för byggnadsminne ochutan ettupp

fomlämningsområden. Nackdelarna denna ordning skall inte överbetonas.av
Skyltar olika slag, park- och trädgårdslyktor vanligen förekommandeärav

Ändåbådeinslag i stads- och landskapsbilden och tolereras i allmänhet väl.
kan det finnas fall där tydlig prövningsplikt kan välmotiverad. Vissaen vara
byggnader såoch anläggningar kan i hög grad präglas sitt originalskick attav
moderna inslag just skyltar och ljusanordningar kan behöva tillkommasom
efter överväganden markägare kan haän möjlig-noggrannare en ensam anses
het Fasadbelysningar kan anföras exempel utformningengöra.att attsom

ljusanordningar i vissa fall kan innefatta komplicerade bedömningspro-av
blem. Utredningen därför frågan tillfredsställande reglerings-attanser om
möjligheter frågai skyltar och ljusanordningar bör lösas inom förom ramen
neformerade byggnadsminnesregler.

på åtgärderAndra exempel kan problematiska uppförandeärsom vara av
mindre kompletteringsbyggnader friggebodar, uppsättande parabol-av

plantering, trädfällning, anläggande parkeringsplatser eller andraantenner, av
markanläggningar eller ändring markytskikt. Om länsstyrelsen inte delarav

åtgärdenuppfattning får utföras, saknar denägarens möjlighet meddelaatt att
något självständigt tolkningsbeslut innehållet föreskrifternai för området.om

kontroversiell åtgärdNär väl företagen kan länsstyrelsen visserligen in-ären
gripa med föreläggande återställande, detta kan överklagas ochett om men en
lång måhändaoch oförutsägbar procedur inledas, knappast framstårsom som
ändamålsenlig från någondera synpunktpartens

också påpekasDet kan oklarheten i förvanskningsförbudet föratt ett om-
råde kan medföra problem vid förekommande fall beräkning ersättningav av
vid byggnadsminnesförklaring. Iden mån förbudet släcker byggrättuten en
enligt plan, torde det nämligen kunna gällande detta medförgöras atten en er-
sättningsgill skada. Det därför viktigt det klargörsär förbudet haratt om
denna verkan.

Från praktisk synpunkt kan vidare fråga områdesskyddetsig hur skallman
utformas för de utrymmeskrävande anläggningar i sig själva områ-utgörsom
den. Vilken skall meningsfullt kunna drasgräns mellansättett en synner-
ligen märklig park med dess fullständiga skyddsföreskrifter och det kringom-
råde inom vilket åtgärder förvanskar fårparken inte utföras Problemetsom
framstår ändå tydligt tänker synnerligen märkligt bebyg-ettmer om man
gelseområde med dess inslag mindre märkliga byggnader.av

På de anförda skälen utredningen inte det meningsfullt skiljaäratt attanser
länsstyrelsens regleringsbefogenheter frågai å sidan synnerli-om ena en
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märklig byggnad eller anläggning i sig själv åoch den andra det skydds-gen
område behövs. Den nuvarande regleringen oförändrad kvarstårsom som-
från 1960 års byggnadsminneslag framstår omotiverad rest attsom en av——
byggnadsminneslagen ursprungligen tänkt "monumentlag", utanvar som en
utvecklat miljöskydd. För åstadkomma bättre möjligheter reglera helaatt att
miljön på och kring byggnadsminne bör i stället utforma regelsyste-ett man

så skyddsföreskrifter kan utfonnas med ingripande verkan förmet att samma
det område ändamålsenligtär vid prövningavgränsa enligt deattsom en
kulturhistoriska kvaliñkationskraven. Att denna prövning i regel lär resultera i

skyddsföreskriftema mindre ingripande i frågagörs perifera företeelseratt om
inom området för dess käma torde ligga i sakensän Ingenting hindrarnatur.
heller området delas in i inom vilka olika skyddsforeskrifter gäller.att zoner,

sådanEn regleringsteknik kan troligen lämplig i vissa fall.vara

områdesskydd:2 6 4 Ett kulturreservatet. .
Utredningens överväganden har hittills frånskett utgångspunkten deatt nuva-
rande reglerna Skyddsområde mindre ändamålsenligaär för lösa deom att
problem med skydd oönskade förändringar i omgivningenmot som
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar alltid har.nästan Detta
perspektiv dock inte det endaär kan anläggas frågan områdes-som ettom
skydd i KML. I växande hargrad uppmärksammats det finns behovatt ett att
skydda kulturhistoriska värden i landskapet. I kulturlandskap finnsett en
historisk dimension, det präglat människorsär användning marken ochav av
naturtillgångarna och bygga och inrätta sigsätt tiderna. Med kultur-att genom
landskap således allt landskap skapats påtagligteller påverkatsmenas som av
människan.

Som utredningen redan anfört i avsnitt 1.3.1 bör reglerna i 3 kap. KML
sålunda utformas med möjligheter skydda områden. Detta skydd böratt
kunna förgälla områden sådanamed kulturvärden skyddas i 3 ochsom
4 kap. KML för sig eller i kombination med varandra, och för kultur-var
landskap de innehåller sådana skyddade element eller inte.oavsett om

Som exempel områden bör kunna skyddas bestämmelsernasom genom
i KML kan herrgårdsmiljöernämnas med byggnader, park, trädgårds-
odlingar, alléer, arrendegårdar, och andra anläggningar typiska för så-torp
dana byarmiljöer, med ålderdomlig bebyggelse med tillhörande ägor, samt
äldre bebyggelselägen med illustrerande äldre tiders brukningsfonnergravar,
och landskapsutnyttjande, fabodvallar med skyddszon skogsbete, samten av
fiskelägen med gistvallar. Andra exempel kan kyrkliga miljöer medvara
kyrka prästgårdoch spår efter äldre kyrkor och kyrkogårdar, bebyggel-samt

och offerkällor andra lämningar kan perspektiv på kyrkanssamtse som ge
lokalisering till platsen, bruksmiljöer såvälmed bevarade byggnader och an- 123
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stånggångarsådana, gruvmiljöer medefterlämningarläggningar varpar,som
upplag eller kringanlägg-industrimiljöer med tillhörandebebyggelse,och

och andra lämningarspår visten, offerplatsermiljöer medsamiskaningar, av
berättelser eller traditionermedframträdande naturformationersamt namn,

till sig.knutna
kulturhistorisktodlingslandskap kvalificerat värde,Vidare bör nämnas av

särskilda objekthagmark, eller medelleröversilningsängar, ängs- avsom
eller hägnadssystem. Vissa deodlingsrösenkulturvärde lador,stort avsom

de redanfornlämningar,företeelsema kan ärnämnda utgöra oavsett attsom
underhållasvårdas ochbehövaenligt 2 kap. KML kan sättskyddade ett

området i fråga, eller behövavården andra delarmedsamordnatär avavsom
bestämmelserna ienligtSkyddsområde kanfå vidare än avgränsasett som

också kyrkmiljö inte skyd-finnas delarkan2 kap. KML. Det ären somav
skyddssammanhang.bör inordnas i4 kap. KMLdade enligt ettmen som

Skydd enligt PBL och NVL

uppstår också frågor hur så-skyddsmöjligheterdessa utvidgadeMed ettom
områdesverkande skydd kan före-förhålla sig till detskalldant skydd som

utredningenavsnitt l har redan berörtNVL. Iskrivas med stöd PBL resp.av
Framför har påpekatssamordningsfrågor lämpligen kan lösas. alltdessahur

regleringen iavgränsningsbehov mellanordningen medden nuvarande ettatt
onödiga regleringsmässigaå andra leder tillå sidan och NVL denKML ena

områdesskyddsålunda KML:sfrågan börkomplikationer. Svaret attvara
företeelser, antingen dessa be-människan skapadefrämstbör inriktas av

framodlade land-lämningar elleranläggningar ellerstår i bebyggelse, utgör
tillämpningsområdena för ochtill PBL NVLNågon skarpskapsforrner. gräns

inte drasbör upp.

områdenAnmälningsplikt inom

byggnadsminnesskyddetdet fullständigafann utredningenavsnittet 2.5.2I att
uppsiktviss form denregler medgerkompletteras med överborde avsom en

uppsikt borde kunna tillgodo-bebyggelsen. Dennakulturhistoriskt värdefulla
åtgärder.fråga vissa tilltänktaanmälningsplikt för imed ägaren omenses

nuvarande i 3 kap.anmälningsplikt inte med regeltordeFörordnanden om
för individuella byggnader prop.meddelas förkunna6 § KML änannat

Även områdesskyddmedhär föreslagna1987/88: 104 88. det systemet etts.
anmälningsplikt inom vissamedkompletteras medbör kunna ett system om-

fungeraanmälningsplikten kan komple-råden. angelägetDet är ettatt som
byggnadsminnesskyddet i hela dess utsträckning.det fullständigatillment

kunna användas förpåpekas anmälningsplikten bara bördockbörDet attatt
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ifrågavarandesäkerställa inte obetydliga kulturhistoriska värden hos det om-
rådet. bör inte användas bara "för säkerhets skull". Risken förInstrumentet

skulle ske liten med hänsyn till det allt handlardetta rela-är attatt trots om en
Någontivt arbetskrävande procedur. form inventering eller motsvarandeav

åberopaskvalificerad bedömning bör kunna länsstyrelsen. Hänsyn bör gi-av
i dessa fall till vilka kommunala regleringsformer beslu-vetvis även tas som

områdetför eller del det. Ett samarbete med kommun ochtats av resp. en an-
också påräknas.svarsfördelning bör normalt kunna

2. 6 5 Terminologi.

Som framgått benämningen byggnadsminne inte helt adekvat för alla objektär
frågakan komma i för byggnadsminnesförklaring. gällerDet särskilt försom

får områ-de utrymmeskrävande anläggningarna, i själva verketsom ses som
miljöer.den eller särskilda

Benämningen "minne" hävdvunnen inom både naturvärden och kul-är
turminnesvården. bör därför inte tvingande skälDen Man kanöverges.utan

byggnadsminnesigtänka varianterna och Byggnadsminneparkminne. torde
alltför konflikt med allmänt språkbruk kunna användas ävenutan stor

byggnadsliknande anläggningar broar, vallar, sågar, kvarnarsom murar,
Parkminne skulle kunna användas ingen framträdande byggnadomm.m. mer

ingår anläggningeni den skyddade och denna ytrnässigt liten.är
tilldirekta parallellen naturminne kulturminne. KulturminneDen harär

dock begrepp utvecklats annorlunda och etableratär ettsom nu som sam-
kulturobjektlingsbegrepp de lagskyddade. Benämningen minneärsom

pådäremot mindre bra de anläggningar där områden omfattasstorapassar av
bådeskydd. Särskilt gäller detta byggnader och andra anläggningar i formom

planteringar i olika ingår.eller grad hävdade park- och landskapsavsnittav
Bebyggelseområden innehålla sådanatorde ofta blandade kultur- och natur-

framstårför vilken benämningen byggnadsminne inte tillräckligtelement som
sådana områdenbeskrivande. Som sammanfattande benämning finner ut-

adekvata, i fall skyddetredningen den närreservat mest vart motsvararvara
skyddsnivån för byggnadsminnen med fullständiga skyddsföreskrifter. Ut-

föreslår därför benämningen kulturreservat.redningen
den direkt både frågaOrdet har fördelen det det ärreservat att attanger om

område och detta dessutom skyddat förändringar. Med förledenärett att mot
kultur ytterligare det människan skapade företeelserär ärattanges av som

framstårskyddsvärda, antingen dessa resultatet medvetet skapandeettsom av
såsom industri,eller andra aktiviteter, mineralutvinning eller odling ellerav

hävdande mark.av
vid tanken parker och trädgårdsanlägg-Utredningen har snuddat attovan

frånparkminne, till skillnad det redan etable-ningar skulle kunna benämnas 125
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byggnadsminne. Ordet kulturreservat sårade begreppet torde emellertid väl
trädgårdar det knappast finns behovtäcka in parker och självständigatt av en

"parkminne" eller liknande. Ordet kulturreservatbenämning skulle väl i och
också åtminstoneför sig kunna täcka in skyddsvärda byggnader, skyddetnär

sådana. emellertid kunna träffsäkert benämnaomfattar För attgrupper av
förenstaka skyddad byggnad och inte aktualisera benämnings-även att etten

föreslårbyte för redan beslutade byggnadsminnen utredningen att termen
föreslåsbyggnadsminne behålls. alltså finnas vid sidanDen den ter-av nya

kulturreservat.men
i särskilda falletVilken bör användas det behöver knappast lag-term som

Länsstyrelsen bör kunna framstårregleras. använda den term mestsom som
beskrivande eller naturligast i sammanhanget. byggnadernaNär det pri-är

bestämmelserna för marken i första handochmära värnaatt ettavser om
skyddsområde fastighet såledesinom byggnadsminne det naturli-ärsamma

Om bestämmelserna område vår-begreppet. eller ställerstörregaste ettavser
den marken eller anläggningar marken i används kulturre-centrumav av
servat.

Någon skillnad i skyddsnivå mellan byggnadsminne eller kulturreservat
bör inte råda. bindande bestämmelser meddelas vidDe byggnadsmin-som en

kulturreservatsförklaring liksombör hittills utformas enbart mednes- resp.
tanke det skyddsbehov föreligger i det enskilda fallet och vägassom av

de intressen förvaltare eller andra berörda kan tänkas anföra iägare,mot som
ärendet.

terminologifråga byte skyddsföreskrifterEn tillär ett termenannan av
sådant tvåskyddsbestämmelser. För byte kan anföras motiv. Det förstaett

regler norrngivningsmakten, vidare avsnitt Ordethärleds RF:s fö-om seur
i för bindande regler har generell verkanreskrifter RF ochär reserverat som

frånsig sålunda bestämmelser kan meddelade iskiljer beslutettsom vara som
frågagäller i särskilt fall. De restriktioner för skyddade objekt det här ärsom

måstegäller för bestämd personkrets och därför beslutade iom en anses som
behållasärskilt fall. olämpligt den nuvarande med denDet oklar-är att termen

vidlåderhet i syftning den.som
ocksåGenom valet skyddsbestämmelser anknyts tilltermen motsva-av

i sak kan verkan uppnås antingenrande PBL. I restriktionen ärterm samma
Någonbeslutad enligt eller olägenhet eventuell förväxlingPBL KML. av en

fattade enligt torde därför inte kunna följa.beslut PBL KMLav resp.
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överväganden2.7 handläggning, förenklingom m.m.

Möjligheten besluta pågåendeanmälningsplikt i ärendenatt om om
byggnadsminnes- eller kulturreservatsförklaring bör innebära effek-en
tivisering handläggningen. Bestämmelsen uttrycklig förrättav om en

och frågaväcka byggnadsminne bör i förenklings-attvar en om m.m.
syfte bort, allmänhetens möjligheter komma så-till tals itas utan att att

påverkas.dana ärenden Nuvarande bestämmelser kommunikations-om
och underrättelseskyldighet kan förenklas frånoch flyttas lag till för-
ordning. Statliga fastighetsförvaltande myndigheter bör skyldigagöras

anmäla överlåtelser statliga byggnadsminnen till fastighetsregis-att av
Även regler kulturreservat kan öka arbetsmängden påtret. om nya om

länsstyrelserna bör arbetet kunna klaras med oförändrade resurser.

Utredningen tillfrågathar länsantikvariema deras uppfattning deom om
handläggningsproblem bl.a. lett till de Justitiekanslern påpekadesom av
oacceptabelt ärendebalansema, avsnitt 2.1.4. enkätsvarenI framstårstora se

dominerande skäl till arbetet med byggnadsminnesförklaringar inteattsom
bedrivaskan planmässigt och effektivt den mängden ärenden nå-är därstora
utomstående frågaväckt byggnadsminnesförklaring. Detta medförgon attom

tvingaslänsstyrelsen prioritera besvärliga och mindre angelägna ärenden.
Andra framförda problem fastighetsägamas starkaär ställning, komplika-

tioner med kommunikation i ärenden mångamed sakägare, svårigheten att
fastslå objektets kulturhistoriska värde och därmed kriteriet "synnerligen
märklig" bristen expertis inom speciellt park- och markskötselom-samt
råde.

Även skäl till omsorgsfull och därmed tidskrävande handläggningen mer
har framförts. Behovet bättre dokumentation och omsorgsfull vård-av mer
planering inför byggnadsminnesbeslut påpekats.har t.ex.

För särskilt parker och trädgårdsanläggningar har bristen på detaljerade
skötselföreskrifter och bristen kompetens i kvalificerad parkvård påtalats.

Utredningen finner många frågorför sin del berör länsstyrelsemasatt som
handläggning, urval och dokumentation bör kunna lösas allmänna rådgenom
och förbättring statistik och underlag för länsstyrelsemas arbete.annaten av

Utredningen ocksåvill peka utredningens förslag i avsnitt 2.5.2att om
möjligheten besluta anmälningsplikt i fall frågadär bygg-ävenatt om en om
nadsminnesförklaring redan under handläggning, bör kunna medföraär vä-

frågasentliga förbättringar i länsstyrelsemas möjlighet prioritera blandattom
pågående ärenden. När anmälningsplikten introducerades väcktes förhopp-
ningar den skulle kunna användas för avsluta vissa mindre angelägnaatt att
byggnadsminnesärenden fullständig utredning. Det kunde gälla fall därutan
frågan byggnadens kulturhistoriska svårutredd.värde Det gällde dåom var
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de synnerligen märkligaentydigtinte gickbyggnader där det attatt varange
framtidaändå så högt byggnadensvärdetkulturhistoriskadär det attvarmen

bevakning.stå någon fonnborde underöde rimligen av
med slutgiltigtockså förhandlinggälla fall där ägarnakundeDet ettomen

ändå inte skulleskäl och där detforcera olikainte gickskydd att vara na-av
avskriva ärendetturligt heltatt

så intedock utformas deanmälningsplikt komBestämmelserna att attom
Utredning-Avlastningseffekten uteblev.fråga väckts.fall därtillämpliga iär

handläggningsordning.till effektivarekunna ledaförslag bör enens
diskuteras förytterligare kandet sammanhanget är rättenVad i varsom

byggnadsminnesförklaring.frågaväckaoch att omen

frågarätten väckaobegränsade2.7.1 Den att

fråga byggnadsmin-i kap. 4 § KMLbestämmelsen 3nuvarandeDen att om
eller på läns-ansökanochnesförklaring kan väckas tas uppgenomav var en

följande bakgnmd.initiativ harstyrelsens eget
kulturhistoriskt märkliga byggnaderskydd för1942:3542 § lagenI om

någon fastig-ansökan gjordes änfanns den bestämmelsen att annanavom en
ansökan.från bifogas Tan-skriftligt medgivandeskullehetens ägarenägare

behörighelst skullevarit göralikväl inte haken attatt varavem somsynes
tillkomma de kultur-initiativrätten bordeanfördesi förarbetenaansökan; att

legitimtliksom harRiksantikvarien,vårdande främst ettsomannanorganen,
frågan inte departementsche-40; berördesSOU 1938:60intresse därav avs.

åröverensstämde med vad sedanBestämmelsen1942:8.fen i somprop.
år 1964 emellertidtillkomnatunninnesmärken. När NVLgällt för1909 togs

lagen.får enligt denansökannågra bestämmelserinte in göraom vem som
påkalla tillärnp-hardet regleratenligt PBLheller rättInte är attvem som

i lagen.bevarandebestämmelsemaning av
byggnadsminnes-föreslog ansökanByggnadsminnesutredningen att om

bl.a.behöriga ellerfå endast vissaskulleförklaring göras organ,personerav
landsantikvarien, lokal sammanslutningochlänsarkitektenbyggnadens ägare,

SOUbyggnadsnämndenhembygdsvårdochför kulturminnes- ortensamt
102.1956:26 s.

och det föreslogsremissbehandlingenviss kritik underFörslaget rönte att
ansågs påkallat det i lagenpropositionen intevidgas. överskulle Ikretsen att

få ansökan. helstskulle Vemskulle vilka görahuvud taget somsomanges
få initiativ till byggnads-uppfattningdepartementschefensenligtborde ta en

ansågs inte behöva befaras ochansökningarObefogademinnesförklaring.
avslåsomedelbart kunna prop.ogrundade ansökningar bordeuppenbart

59.1960:161 s.
128



Byggnader och miljöer

års avsågs1960 byggnadsminneslag överfördes till ingenNär KML än-
ståendeför till buds ansökadring ske den och bygg-rätten attav var en om

På förslagnadsminnesförklaring. Lagrådets uttryckligt erkännandetogs ett av
ansökningsrätten i enlighet med den nuvarande lydelsen in i 3 kap.den fria

4 § KML.
måsteKulturarvsutredningens mening restrik-Enligt man numera se mer

frågapå byggnadsminnesförklaring.tivt väckarätten att om
någonOrdet ansökan har inte entydig, lagdcñnierad innebörd. Normalt

dock någon hos myndighet ellerförknippas ordet med domstol initieraratt en
mål någonhandläggningen ärende eller rättighet till-rörettettav som som

författning, någonkommer honom enligt lag eller eller skyldighet fören an-
fullgöra något till förmån för sökanden. Rättigheten ellerärpart attnan som

skyldigheten har antingen ekonomisk eller personlig innebörd. harDeen som
rättigheter till fast egendom benämns i regel sakägare.särskilda

ansöka något följer normalt förMed sökandenrätten rättatt attom en
gåttbeslut "om det har honom och beslutet kanöverklaga överkla-ett emot

§ förvaltningslagen.gas" 22
ståendefor och till budsDen ansöka byggnadsminnes-rätten attvar en om

i detförklaring inte helt in kan skönjas i förvaltningsrät-mönsterpassar som
påkallai fråga vilka kan myndighets- eller domstolsprövning.ten om som en

fåsakägare vill fastighet byggnadsminnesförklarad,Den utan attsom vara en
sålunda varken ekonomiskt eller personligtkan berörd saken.sägas vara av

somfår ideellt intresseVederbörande ha slag normalt intesägas ett ettav ger
partsställning.förvaltningsrättsligen

förhållande understryks sökanden iDetta byggnadsminnesärendeatt ettav
någon överklaga påhar beslut avslag sininte ansökan; dennarätt att ett om

Riksantikvarieämbetettillkommer endast 3 kap. 19 § andra stycket.rätt
Ändå medför utformningen de nuvarande reglerna ansökanattav en

länsstyrelsen inleda handläggningentvingar ärende i förvaltnings-att ettav
mening. Visserligen enligt förvaltningsrättsligalagens kan grundprinciper en

avslås.ansökan uppenbart ogrundad Den nuvarande anhop-är genastsom
byggnadsminnesärenden sådananingen torde dock visa fall inte är sär-attav

skilt vanliga.
följd frågaEn väcks ansökan inskrivnings-äratt attannan av en genom

myndigheten ofördröjligen underrättas 3 8skall kap. §. Härigenom inträ-
så påpekadesder hans ovannämnda beslut avsnittJK i 2.1.4som av en- -

viss sakrättslig verkan negativ för i förhållandekan tillägaren, t.ex.som vara
eventuella spekulanter fastigheten eller tilltänkta kreditgivare. Om bygg-

någon avslås,nadsminnesförklaringen efter tid det ändå intekan uteslutas att
fastighetsvärdet påverkats byggnadsminnesfråganhar varitmomentant attav

prövning. förefallaunder Detta kan onödig konsekvens för den hän-vara en
delse skälen för byggnadsminnesförklaring varit otillräckliga frånredanen
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ändåbörjan, omständighetema i ärendet inte varit så uppenbara ansö-attmen
avslås.kan hade kunnatgenast

ocksåEn ansökan har potentiellt den följden den, den bifalls, kanatt om
medföra blir ersättningsskyldig eller innehavareägareatt staten gentemot en

förhållande fårsärskild ha bidragit tillDetta för sökan-rätt. rättenattav anses
fåden överklaga avslagsbeslut upphävdes i samband med reglerna iatt att

1960 års byggnadsminneslag fördes till årKML 1988. Byggnads-över
minnesvårdens ansågsknappa inte böra anspråki onödigtvis förtasresurser

prop. 1987/88:104 108 och 117, jfr 1987/88:21KrU 21.processer s. s.
frågaRätten för och väcka byggnadsminnesförklaring kan iattvar en om

och för sig verka konsekvent med portalparagrafen i 1 kap. 1 § KML med
vårda vårdess bud för skydda och kulturmiljö delas alla.att ansvaret att av

ocksåUtredningen givetvis efter skapa regler inte hämmarsträvar att som
byggnadsvårdsfrågor.allmänhetens i Med tanke de oaccepta-engagemang

belt ärendebalansema länsstyrelserna och ytterligare förstora att resurser
ärendehandläggning inte kan begäras denna utredning, finner utred-gärna av

långtgående.ningen dock den nuvarande ansökningsrätten för Detär äratt
inte lämpligt och skall kunna binda länsstyrelsens vidatt var en resurser en
fullständig ärendehandläggning dessutom inverka påoch de sakrättsliga för-
hållandena för fastigheten

behållsNackdelarna gällande fria ansökningsrätt kommer dessutomattav
öka utredningens förslag rörande kulturreservat med vidgade möjlighe-att om

kulturhistoriskt områdenskydda värdefulla genomförs. Fler fastighets-ter att
kan tänkas bli berörda i varje ärende och handläggningsarbetet därige-ägare

betungande. Risken för länsstyrelserna måstebli prioritera lö-attnom mer
pande, och i de enskilda fallen mindre viktiga ärenden, framför plan-ett mer

framstårmässigt arbete med viktigare objekt oroande.som
På allmänhetens i bevarandearbetet enligtsättsamma som engagemang

och ha funnit goda former uttrycklig förNVL PBL ochrättutansynes en var
frågor därigenom indirekt få belastningarväcka och inskrivna i fastig-atten

också hantera byggnadsminnes-hetsregistret, borde det och kultur-att
reservatsförklaringar obegränsad ansökningsrätt, med bibehål-utan en men

befogade intressen. Likaväl intressenter i frågalande allmänhetens somav om
naturvård kan initativ till tillämpning NVL i olika hänseendenta av genom

skriftliga framställningar till länsstyrelsen, givetvismuntliga och bör motsva-
kulturmiljövården.möjligheter finnas kvar inom Skillnadenrande bör endast

fortsättningenallmänhetens framställningar i bör behandlas enligtden attvara
åligger myndighet inom för dess allmänna serviceskyldig-vad en ramensom
förvaltningslagen.het enligt

sålundaEnligt 4 och 5 §§ förvaltningslagen skall myndigheterna lämna
frågorvägledning och besvara från allmänheten såupplysningar, snartm.m

besök och telefonsamtal.möjligt Länsstyrelsen böräven emotsamt tasom
sålunda i fortsättningen behandla framställningar byggnadsminnesförkla-om
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ring på positivt och besvara dem så gårdet och lämpligtsättett sätt.snart
skillnad dagens ordning blirEn dock avböjande besked inte skallmot att ut-

formas beslut i förvaltningslagens mening. Att allmänhetens infly-ettsom
förtydligastande till till service också bättrerätt stämmer överensatt avse en

förhållandetmed det inga sökande utom Riksantikvarieämbetet enligt da-att
ordning har överklaga avslagsbesluten.rätt attgens

Med utredningens sålundablir det fråga inom försynsätt länssty-en ramen
relsernas allmänna tillsynsansvar enligt 1 kap. 2 § andra stycket huruvida ett
byggnadsminnesärende skall inledas eller inte. Fonnema för detta behöver
och kan knappast regleras; initiativet kan något så formlöstt.ex. vara som

telefonsamtal med vissa upplysningar eller inventering överlämnatsett att en
från länsmuseet. Först omständigheterna blivit så klarlagdanär sak-attpass
uppgifter behöver kommuniceras med och andra berörda, kan talaägare man

ärendehandläggning i förvaltningslagens mening. Och först det blirnärenom
aktuellt besluta restriktioner i form anmälningsplikt eller interimis-att om av
tiskt förordnande, vilka kan beröra kommande borgenärer ochäven ägare,
andra inte nåtts kommunikationen, det befogat med avisering tillärsom av en
fastighetsregistret.

bör påpekasDet dock ansöka byggnadsminnesförklaringrättenatt att om
inte helt bortfaller med utredningens Den sakägare bör givet-synsätt. ärsom

sådanvis ha möjlighet. Det inte ovanligt fastighetsägareär ansökeratten om
byggnadsminnesförklaring den fastigheten och detta partsintresse börav egna

fortsättningsvis respekteras.även

många2.7.2 Kommunikation med parter

Grundläggande i handläggningen ärenden innefattar myndighetsut-av som
övning enligt förvaltningslagen få del sakuppgifterär rättparternas att ta av

har tillförts ärende. I de flesta byggnadsminnesärenden har länsstyrel-ettsom
Ävenmed endast till fastighet.göra det skulle finnasägareattsen en en om

flera det normalt svårtinte identifieraägare är dem via inskrivningsregis-att
dock inte alltid aktuellt i fråga nyligen skedda överlåtelser.ärtret, som om

Vid byggnadsminnesförklaringar kan det finnas andra berörda änparter
fastighetsägare. En arrendator lär väl i regel känd sakägare,vara som men
kanske inte alltid hyresgäster och bostadsrättshavare. Dessa kan dock också

berörda i sådan grad de bör beredas tillfälle sig i ärendet. Bo-att att yttravara
stadshyresgäster har på målahand och irätt sina lä-t.ex. att tapetseraen egen

någongenheter, vilken gång ståkan i konflikt med skyddsföreskrifterrätt för
interiörer.

Problemet med kommunikation med fler fastighetsägaren finnsänparter
alltså viss måni redan i byggnadsminnesärenden. Kommunikationsproblemet

kanske akut inför tilltänkt byggnadsminnesförklaring,är siggörmest en men 131
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mån länsstyrelsen måste nå någontillsyn i denfortlöpande gällande vidsedan
förelägganden.eller eventuelltmed meddelandenägare

emellertid i andra situationer inomdenna uppkommerProblem ävenartav
Sålundasyftar till lösa dem.och det finns reglerförvaltningsrätten att gersom

frihet bestämma hur under-aktuella myndighetenförvaltningslagen den att en
delgivning på någotvanlig skrivelse, ellerskall ske: muntligt,rättelse genom

kommuniceras skriftligen, begärtbeslut skall alltidEttsätt. partannat om en
också be-så haft chans redai fall har myndighetendet, att ta vartenmen

skall ställas.slutet
innehåller regler delgivning1970:428Delgivningslagen om genom

bådefår användas den söktesådant delgivningsförfarandekungörelse. Ett om
upphållsort antal skall del-och ellersaknar känt hemvist ett ston personerom

oproportionerligt kostnad överbringaskulle medföraoch det stor attenges
söks finns detmyndigheten intehandlingen till och Vet vem somvar en.

påkalla förordnasÖverförmyndaren godockså hosmöjligheter attatt en man
sålunda metoder handlägga bygg-bortovarande. finnsför den Det ävenatt

många svåmåbara intressenter.nadsminnesärenden med
kan kommaområdesskydd och kulturreservatförslagUtredningens attom

Även så blirmånga ökar. fallet,ärenden medantaletmedföra parteratt om
på tillgängliga delgivningsmöjlighe-tanke redanutredningen det medattanser

några handläggningsreglerinföra särskildabefogatknappast kan attter vara
byggnadsminnen eller kulturreservatför

byggnadsminnesförklaring genomförd iintehindrar ärDetta när ettatt en
för länsstyrelsernamånga det skulle kunnamedärende nyttaparter, vara av

nå fortsätt-kunna dem enkeltförhålla register ävenöver attett parternaatt
författningsstöd.huvudsak kunna ske Ut-torde dock iningsvis. Detta utan

frågafråga speciellt i kyrkstädema,till dennaåterkommer dockredningen om
avsnitt 4.5.2.se

§ kommunenlänsstyrelsen enligt ll KMFberörda skallUtöver parter ge
byggnadsminne.förklaras för Bestäm-innan byggnadsigtillfälle att yttra en

frågahar i tillkomstcentrala roll kommunendenmelsen motiveras omsomav
gäller dock inteenligt Skyldighetenbebyggelse PBL.bevarandeoch omav

Så fallet byggnadenobehövlig. kanuppenbartkommunikationen är omvara
fråga byggnadsminne.komma imening inte kanlänsstyrelsensenligt som

bestämmelsen bör enligt utredningensaktuellaNågon ändring i den nu
mening inte göras.
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Underrättelseskyldighet2 37. .

Gentemot inskrivningsregistret

fall länsstyrelsen skallbestämmelser i vilka8 § finnsI 3 kap. KML om un-
beslut i byggnadsminnesärenden. Attinskrivningsmyndighetenderrätta om

i första hand förunderrättas inteinskrivningsmyndigheten skall är ägarens
för-länsstyrelsen följer redankommunikationen mellan denne ochskull; av

byggnadsminnesärenden sakrätts-besluten i hakanvaltningslagen. Däremot
fastighet ochkreditgivare med ilig betydelse, för panträttt.ex. en personer

eventuellt vill köpa den.som
inskrivningsmyndigheten bör givetvis i sakUnderrättelseskyldigheten till

såjusteras inskrivningsmyndighetenbestå, bestämmelserna bör att er-men
lantmäterimyndig-för fastighetsregistret,den myndighetsätts svararav som

inskrivningsmyndighetema så följer punktAnledningenheten. är att som av
inskiivningsregisterkungörelsen 1974: 1061tillövergångsbestämmelsema2

från länsstyrel-någon befattning med underrättelsemaändå inte skall ta atman
underrättelsen i inskrivningsregistretsjälva antecknadeän attatt utanserna

anteckning itill fastighetsregistermyndigheten förvidarebefordra denskall
för de fastigheter enligtundantag gäller visserligenfastighetsregistret. Ett
inskiivningsförhållanden250 landet grund oklarauppgift i hela som avca

fastighetsdatasystemet fortfarandeskall föras tilltills vidare inte över utan re-
fastighetsboken tomträttsboken. kan för-manuellt förda Mandovisas i den

därförminskar antal och undantaget tordefastigheter snabbt idessautsätta att
betydelse i sammanhanget.utanvara

ingår planregistret tillsammans med bl.a.uppgifterna ifastighetsregistnetI
ellermarks användning, meddelade enligt PBLbestämmelserandra t.ex.om

fasüghetsregisterkungörelsen l974:1059.33 §NV L
skall inskrivningsmyndigheten underrättas redanEnligt gällande närrätt en

byggnadsminnesförklaring har väckts eller tagits Utredningenfråga upp.om
för och ansökaföreslagit den uttaladehar i avsnitt 2.7.1 rätten attatt var ennu

utgå. för första underrät-skall Tidpunkten denbyggnadsminnesförklaringom
någon anled-därmed och det finns knappaständras i enlighettelsen behöver

någon sakrättslig be-någon inflyta registret förränlåta anteckning ining att
interimistiskt förbud beslutas.anmälningsplikt ellerlastning inträder, dvs.

skall enligt gällande be-förbud 3 kap. 5 § KMLInterimistiska enligt nu
Enligt utredningensinskrivningsmyndigheten.inte anmälas tillstämmelser

varak-sådana de ofta har kortemellertid beslutmening bör även trots att en-
påtanke deras sakrättsliga bety-i fastighetsregistret, medtighet skrivas in-

delse.
A nå-föremål berorbli för underrättelseavslagsbeslut skallHuruvida om

anmälningsplikt i avvaktanhar skett,tidigare underrättelse t.ex. omgon
måste länssty-sådan underrättelse harOmslutligt beslut i ärendet. avsäntsen

aktuell.den inte längregivetvis informerarelsen ärattom
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Gentemot kommunen

I 12 § finnsKMF bestämmelser i vilka fall kommunen skall underrättasom
lagakraftvunna beslut i byggnadsminnesärenden. Bestämmelsen motive-om

den betydelse för kommunala planeringsåtgärder besluten har.ras av som
Även inga planeringsåtgärder aktuella har beslutetär den betydelsen förom
kommunen det upplyser länsstyrelsens bedömning byggnadensatt el-om av
ler områdets kulturhistoriska värde. Ett positivt beslut aktualiserar sålunda
tillämpning 3 kap. 12 och 13 §§ PBL, vilket innebär förbud för-av mot
vanskning byggnader och anläggningar förhöjd underhållsplikt.samtav en
Dessa regler har kommunen sålunda tillämpa i ärenden bygglov elleratt om
bygganmälan inom området. Uppgifterna kan också ha betydelse frågai om
påföljder eller ingripanden enligt 10 kap. OcksåPBL. vid bedömning be-av
byggelsefrågor i grannskapet enligt 3 kap. §l PBL kan uppgifterna vara av
värde.

Genom den successiva utbyggnaden kommunal åtkomst till fastighets-av
registret får förutsätta länsstyrelsens underrättelse till lantrnä-attman numera
terimyndigheten tjänar syfte den nuvarande bestämmelsen i 12 §samma som
KMF. Denna torde därför kunna upphävas.

Som redan har framhållits har bestämmelserna underrättelseskyldighetom
i fråga byggnadsminnesbesluten sakrättslig betydelse och vikt ocksåärom av
för kommunerna. Bestämmelserna innebär emellertid inte något åliggande för
eller ingrepp i enskildas eller kommuners förhållanden 8 kap. 3 och 5 §§
RF. De riktar sig helt till länsstyrelserna fåroch därmed ha sin plats ianses
förordning i lag.änsnarare

Statliga byggnadsminnen.: övergång till privata

I 3 kap. 7 § KML föreskrivs länsstyrelsen skall utfärda särskild förkla-att en
ring statligt byggnadsminne blivit byggnadsminne enligt 3att ett kap.om
Denna formulering bör emellertid undvikas eftersom den kan förutrymmege
osäkerhet vad gäller i det fall länsstyrelsen någon anledning,om som t.ex.av
därför den inte fått vetskap ägarförändringen, inte har utfärdatatt för-om en
klaring. Att lagens mening emellertid det statliga byggnadsminnetär medatt
automatik övergår till omfattas reglerna i 3 kap. framgåratt av av prop.
1987/88:lO4 47. En utebliven förklaring torde därför sakna bety-s. annan
delse den informativaän rent

måsteDet dock konstateras sådan informationsbrist i praktiken kanatt en
medföra försvagning skyddet för byggnadsminnen övergåtten av m.m. som
från statlig till privat Om förvärvare inteägo. särskilt upplystsen attom
objektet byggnadsminne harär vederbörande nonnalt inte heller möjlighet att
få reda förhållandet fastighetsregistret. Det finns nämligen integenom
några bestämmelser fastighetsregistret skall tillföras uppgifterattom stat-om134
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alltså inte förvärv statligaliga byggnadsminnen. Det kan uteslutas att av
någotbyggnadsminnen i fall ske förvärvaren känner till ellerkunnat utan att

till denna hos det förvärvade objektet.bort känna egenskap
fårEnligt 8 § förordningen 1988:1229 statliga byggnadsminnenom

överlåtelse statliga byggnadsminnen inte ske Riksantikvarieämbetetsutanav
åvilaregeringens samtycke och det torde förvaltaren söka dettaatt sam-resp.

förordningen och fastighetsregisterkungörelsentycke. Den nämnda bör än-
så tillföras uppgifter statliga byggnadsmin-dras fastighetsregistret kanatt om

åvilaUppgiftsskyldigheten bör dock inte länsstyrelsen, den fastig-utannen.
hetsförvaltande statliga myndigheten. Länsstyrelserna nämligen intesynes

få överlåtelsealltid uppgifter statliga byggnadsminnen, vilket tordeavom
50 fall §orsak till i den i nuvarande 3 kap. 7 föreskrivnaattvara en ca

fullgjord.skyldigheten utfärda särskild förklaring inte blivitatt

Resursbedömning2 47. .

Utredningens framförda förslag effekter påhar länsstyrelsemas hand-ovan
läggning och ärendeutveckling. ökade möjligheten skydda områdenDen att

omfattning går fråninnebär ökad ägarkontakter. Det inte bortseatt attaven
frågor områdenskydd kan komma vidga kretsen berördaväckta attavom av

Åsakägare och således komplicera handläggningen. andra sidan innebär en
begränsning ansöka byggnadsminnesförklaring och möj-rätten att omav nya
ligheter besluta anmälningsplikt effektivisering handläggningen.att enom av
Några entydiga utfallet de föreslagna regeländringama ärprognoser om av

sådanamöjliga Utredningen bedömer ändringarnaknappast göra.att att som
inte ställer krav på de tillgängliga.än ärstörre resurser som nu
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Prästgårdar3

prästgårdarSveriges viktiga i den kyrkliga kulturmiljön ochär representerar
kulturhistoriska harvärden. De spelat och spelar väsentlig roll iännustora en

det offentliga samhället, på Prästgårdamassärskilt landsbygden. betydelse
för avlöningen har motiverat särskilda forvaltningsregler gälltprästerna attav
för dem. Sedan år 1940 ocksåhar särskilda regler för till derasatt ta vara
kulturhistoriska värden funnits.

Enligt direktiven skall utredningen lämna förslag till ändring regel-ett av
prästgårdarnaför skydd skyddet överflyttas till kul-systemet attav genom

turminneslagen. Utredningen skall också skyddet ändamåls-överväga ärom
enligt utformat eller det behöver någraändras i avseenden.om

Utredningen har enkäter till stiftsamfällighetemas egendomsnämn-genom
der och till länsstyrelserna sökt bilda sig uppfattning förhål-de aktuellaen om
landena. samband enkätemaI med har viss statistik insamlats komple-som

till den inventeringssammanställning utförts Riksantikvarieäm-ment som av
årbetet och publicerats 1989.

3.1 Bakgrund

tidigEtt prästboställe har sedan medeltid varit i lag föreskrivet tillbehör tillett
kyrka. I landskapslagarna föreskrevs skulle bo "kyrkobo-prästatten en

let, jord skulle finnas för underhåll och denna jordprästensatt avsatt att var
frånfri skatt till kronan. ålågDet byalaget uppföra och vidmakthålla präst-att

Årgården. 1723 fastslogs rättigheterdessa prästerskapets privilegier ko-när
diñerades, rättigheter årsedan skulle gälla till 1910. lag föreskrevsIsom
också vilka hus skulle finnas och hur de skulle Motsvarandestorasom vara.
bestämmelser vad skulle laga hus på prästgård fanns ävenom som vara en
efter år 1910, jordbruket frånavskildes prästboställenanär och dessa blev

tjänstebostäder.rena
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prästgårdar3 1. 1 Bevarade.
Riksantikvarieämbetets inventering

årengenomförde regeringens uppdrag 1985-1987Riksantikvarieämbetet
prästgårdsinventenngar utförts åri länen sedansammanställning somaven

RAÄ 1989:2 Prästgårdari Sverige.publicerades i1973. Arbetet rapporten
inventeringar saknades eller ofullständiga gjordes snabbin-de fallI envar

på10 801 inventerade byggnader 792ventering. register totalt 2Ett över
från kulturhistoriskByggnaderna grupperadesfastigheter upprättades. syn-

blibyggnadsminne eller värda byggnads-i 1punkt atttre gruppgrupper:
kulturhistoriskt värde och 32 övriga byggnaderminne, öv-gruppavgrupp

klassificerades miljöer iFastigheterna i registret klas-riga byggnader. tresom
nationell betydelse, miljöklass 2 miljö läns-miljöklass 1 miljö el-avavser:

Miljöklassificeringen fri-intresse, beteckning övriga.ler lokalt ärsamt utan
Påstående från grupperingen de enskilda byggnaderna i värdegrupper.av

alltså intefastigheter enskilda byggnader värde finns kan direktvilka stortav
den.utläsas av

frågavilken kyrklig egendom det DärregistretI sorts var om. an-angavs
också antal fastigheter inte i kyrkans tidigareägo,ett var men somsomgavs

medtagits för fullständigarevarit det och vid inventeringama att ge ensom
registret kan inte utläsas vilka fastigheter ursprungligen varitbild. Av som

prästgårdsinventeringarnaprästgårdar vilka tagits med i de olikaoch som
ändå, löneboställen.t.ex.

inventeringsmaterialet tillKulturarvsutredningen har remitterat egen-
aktualisering. framgårdomsnämndema för korrigering och Av attsvaren

förändringar kyrkans innehav fastigheter har skett sedanmycket stora avav
dåvarandeår då granskades de stifts-1987 inventeringsmaterialet senast av

inte heller lätt entydigt fastställa vilka fastigheternämnderna. Det ärär att som
prästgårdar. prästgårdsregistretursprungliga âjourföring ligger utanförEn av
uppdrag, det insamlade materialet underlagutredningens utgör ett gottmen

sådant arbete.för fortsatt

byggnader värdeklasser fördelade på olika mil-olika fastigheterAntal avav
årRiksantikvarieämbetets inventeringssammanställning 1989.jöklasser i

värde byggnadsminnesklass ligger således påbyggnader166 högstaav
något miljövärde.inte hafastigheter angettssom

0 SummaMiljöklass 1 2
288 108 166 5621Byggnad klass

197 150 2 8612 514 1 1Byggnad klass
230 4 4793 623 2 7 332klassByggnad

268 12 46bedömd
821 10 8011 433 3 547 5Summa
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Antal fastigheter, miljöklassade fördeladeoch på olika jordnaturochägare
enligt Riksantikvarieämbetets inventeringssamntanställning I 989.

Fastighetsslag, Miljöklass Summa
Ägare 1 2 0
Biskopsgård 1 1 5 6
Församlingskyrkas fastigh. 1 2 3
Kyrkofondsfastighet 1 2 3
Löneboställe 64 219 391 674
Prästgård, kyrkoherde 131 277 576 984
Prästgård, komminister 43 144 357 544
Summa präglad 174 421 933 1 528
Summa kyrklig jord 240 642 1 333 2 214
Kyrkokommunal egendom 2 11 13
Summa kyrkoägd 240 643 3441 2 227
Övriga ägare 14 38 142 194
Ospeciñerade ägare 44 105 222 371
Summa 298 786 1 708 2 792

Tidigare inventeringar

År påbörjades1901 länsvisa utredningar uppkomsten de ecklesiastikaav av
boställena. Arbetet åravbröts 1929 och resultatet infogades i 1931 års präst-
löneutredning. Syftet med utredningarna i vilken omfattningutröna deattvar

donationer, upplåtitshade kronan och därmed få precisavar av m.m. mer
uppgifter deras rättsliga ställning. Ca 20 % boställena i de undersöktaom av
stiften hade ursprungligen upplåtits kronan.av

1910 års boställsordning innebar jordbruket skulle brytas denatt ut ur
gamla prästgårdsenheten upplåtasoch arrendegård. Reformensom en genom-
fördes under den efterföljande tioårsperioden. Då det befarades mångaatt
prästgårdar och prästgårdsmiljöer därigenom skulle försvinna eller skadas
genomfördes på initiativ Nordiska inventering enkätmuseetav en genom en

Årtill samtliga kyrkoherdar. 1918 hade från 1 200 församlingar in-svar
kommit, åtföljda 700 fotografier och 800 planskisser prästgårdaröverav ca
och prästgårdsmiljöer. Inventeringen fullföljdes från Nordiska sidamuseets

uppmätning och fotodokumentation.genom
Precisa uppgifter antalet prästgårdar och deras tjänste-om status, som

bostad eller f.d. prästgård, och deras ställning i det kyrkliga regelverketsom
för förvaltning den kyrkliga jorden finns inte tillgängliga. Några uppgifterav

åren refereras nedan.genom
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grunder förBetänkande med förslag tillSOU 1948:44utredningenI nya
prästgårdar till 1 857, kyr-antaletavlöningen präster varavangesm.m.,av

återfinns ocksåkomministerboställen 665. Härkoherdeboställen 1 192 och
storleksstaüstikålders- ochdetaljeraden

tjänstebostäder tillantalet prästerliga1956:116propositionI angavs
komminister. Samtidigtoch 787 för314 för kyrkoherde101, därav l2

komministertjänster.och 901kyrkoherdetjänsterfanns 1 374
skattefrågor,egendom, prästerska-1967:46 Kyrkligbetänkandet SOUI

prästgårdar i bruk till l 700.uppskattades antaletprivilegierpets som var
komministertjänster i landet. Ikyrkoherde- och2 119Samtidigt fanns sam-

prästgårdar blivit överflödiga.år 1962 hade 323pastoratsreformenband med
SOU 1968:12 Förvalt-boställsutredningårs ecklesiastikaEnligt 1960

löneboställen 4 133. Av dessaantaletkyrklig jordningen varm.m. varav
komministerboställen och 824933 f.d.kyrkoherdeboställen, öv-376 f.d.2

fanns anvisad.tjänstebostad inte längreprästlöneboställen därriga
tillsammansstatistikmaterialet stiftsvissiffrorsammanställningEn urav

från egendomsnämndemainhämtade utredningenuppgiftermed aktuella av
församlingsindelningen den laktuellaåterfinns tabell 9 i bilaga Densom

påfördelade 1 100 ochförsamlingarredovisar 2 544januari 1995 pastorat
kontrakt.171

Bearbetning tabeller SOU 1948:44. Sum-ålder år iPrästgårdamas 1945. av
grundtabellen.inte imeringen stämmer

Samt- DäravDäravByggnadsår Därav Kommi-Kyrka-
ligaherde- nister- om- om-om-

byggda byggdabyggda präst-präst-präst-
gårdargårdar 1921-gårdar 1921-1921-

1945 I9451945
0 132 15874 l1936-1945

323 81168 43381551921-1935
44 206 10662 911151901-1920

190 13362 46128 871881-1900
140 836 561421 21861818800ä1dre

31 175 9168107 60svar
973304 l 842669 665192Summa 1

Prästgården tjänstebostad3.1.2 som

tillhandahålla kostnadsfri tjänste-från år 1910 förSkyldigheten pastoratet att
års ecklesiastika boställs-bibehölls i 1932komministerför ochbostad präst

Kungl. Majzt. Efter-kunde medgesfrån skyldighetenordning. Befrielse av
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dvs. platserlandsbygdspastorat,gällafrämstskyldighetdennahand kom att
hyra.finnasförväntaskundenormaltbostad intelämplig attnågondär

kostnads-till1951:577prästlönereglemente rättenårs1951Genom togs
tjänstebostadskulleså förordnadeMajztKungl.tjänstebostad bort. Därfri

be-skyldighet föruttrycklig prästenoch atttillhandahållas pastoratet enav
skyldighetfrån dennainfördes. Dispenshöllssådantjänstebostad därgagna

enligtdomkapitletMajzt. DispensKungl.kunde numera avgesges av
reglemen-angiven ibörjan fannstillHyran,kyrkolagen.7 §34 kap. ensom

löneavdrag.uttogstet, genom
ecklesiastik bo-villkoren iavskaffades de1960-talet närmaremittenI av

beskaffad,prästgård skullehurochlaga husställsordning varaenomom
tillhördebyggnaderdel präst-underhållsplikt förvarvid sompastoratens en

ja-upphävdes den 1Prästlönereglementet1964:706.SFSupphördegården
1966.nuari

1961:333kungörelsenföreskrevs itjänstebostäderstatligaGenerellt för
marknadsmässig,skullehyrantjänstebostadshyraangående att varam.m.

bostadeninnebarförhållanden detsärskildadetill attdock med hänsyn var
antalför detmaximigränsprästgårdarfrågatjänstebostad. I angavs enom

bestämmas.marknadsmässig hyra skulleför vilkakvadratmeter
Prästgården100 kvadratmeter.tillmaximigränsensänktesFrån år 1985

inom för-prästerligt arbeteförinnehållaberäknasdärutöverkunde utrymme
påanordnadesförrättningar intekyrkligasamlingsvården och för annatsom

be-infördes förbestämmelse1984:1002. Denna1984:1000,SFS attsätt
prästgår-äldre,och motverkaförrnånsvärden störreskattepliktiga attgränsa

mindremed andratjänstebostad eller ersättasupphöraskulle antingendar som
byggnader.

prästgård skallsjälva1988 bestämmerjanuariFrån den 1 pastoraten om
fastställs1987:76.tjänstebostad SFS Hyranfinnas av egen-som

3-8 §§i 34 kap.Tjänstebostadsfrågan reglerasdomsnämndema. numera
ochför biskopartjänstebostäder1989:89förordningenkyrkolagen samt om

präster.

Äldre kyrkliga jordenreglering den3.1.3 av

donationer.främsttillväxtemedeltidenunderkyrkliga egendomenDen genom
års1686kyrkliga jorden.till denäganderätthävdade kronansVasaGustav

rättssubjekt.särskildakyrkornaformuleringarerkände i sinakyrkolag som
kyrkans ochavlöning ochtillegendomen skulle prästensAvkastningen av

kompliceradesFrågan äganderättenunderhåll och förkovran.egendomens om
långsik-stiftelse där deni vissa falldonation ellerkaraktäregendomens avav

ändamål måstestiftaresellerdonatorsenligt garanteras.förvaltningentiga
delsskett förlagändringarständigamitt harFrån 1800-talets att anpassa 141
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lönevillkorprästernas till modern penninghushållning, dels förvaltningenen
den kyrkliga egendomen till vanlig fri förmögenhetsförvaltning därav en mer

avkastningen ställs i Samtidigt har regelverket utvecklatscentrum. med beak-
tande prästgårdama inte i rättslig meningatt församlingarnaägs ellerav av

de kyrkligär jord med särskildpastoraten, utan rättsligatt ställning.
principI varje prästboställe knutet till viss församlingsprästtjänst,var en

och avlöningstillgång. Man skilde på bostadsboställe, beboddesvar en som
och brukades och löneboställe,prästen, vilket inte brukadeprästen självav

upplät avgift. Från mittenutan 1800-taletmot arrenderades lö-annan en av
neboställena domkapitlet och länsstyrelsen. Från årut 1866 avskildesgenom

boställsskogarstörre och ställdes under skogsstatens förvaltning. Från år
1862 omvandlades tiondet och andra naturaavgifter till fasta penningbelopp.
Prästen skulle dock fortfarande förvalta och i princip bruka bostadsbostället
med dess jordbruk. För på de tillgångar tillkomatt ta prästernavara som men
inte gick hänföra till enskilt och föratt ett minimilönpastorat iatt garantera en
betalningssvaga inrättades år 1868 prästerskapetspastorat, lönereglerings-
fond. Den år 1910 med Kyrkofonden, då dessutomersattes fick andrasom
uppgifter.

Ecklesiastik boställsordning

Tillkomsten den ecklesiastika boställsordningen 1910:141 innebar till-av
med rad andra lagändringar lönprästens reglerades och tion-sammans atten

det slutgiltigt avskaffades. Prästen skulle inte längre beroende ettvara av
jordbruk. Prästgården med avskildes från det tillhörande jordbrukettomt och
skulle disponeras kostnadsfrittprästen tjänstebostad. Vad skulleav som som
omfattas prästgården i form "laga hus" reglerades. Resten bostads-av av av
bostället överfördes till kategorin löneboställe och förvaltades sättsamma

de tidigare löneboställena, jordbruket domkapitlet och länsstyrel-som genom
och skogen Domänverket. Ofta byggdes arrendatorsbostadsen tillgenom en

lönebostället, ibland i stället prästgård varvid den gamla blev arrenda-en ny
torsbostad.

Boställsordningen innehöll dessutom bestämmelser förenklade för-som
säljningen kyrklig jord. Tidigare hade jorden kronojord, ochav ansetts vara
försäljning hade därmed krävt riksdagens och kyrkomötets medgivande. Nu

Årräckte det med Kungl. Majzts medgivande. 1927 överfördes uppgiften till
Kammarkollegiet. Sedermera, år 1964, överfördes befogenheten i vissa fall
till stiftsnämnden.
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b0st1lls0rdm&#39;ngecklesiastikNy

År boställsordning l932:400,1932 tillkom ecklesiastik prop.en ny
L2U8, kyrkofond. bestämmelserna in-1932:187, och lag De nyaen ny om

kyrkliga jorden skulle skeförvaltningen dennebar pastoratenatt genomav
kyrkliga egendomen stärktes.det lokala inflytandet den Dettavarigenom över

igaranti för egendomen skulle ligga kvar kyr-ansågs inom kyrkan attvara en
Även förvaltats Domänverket skullehand. skogsmarken tidigarekans avsom

Kyrkofonden ñck användas för köpa till värde-förvaltas attpastoraten.avnu
hand skog. Som förvaltningsorgan och kon-beständig fast egendom, i första

från årförvaltning fanns 1926 boställsnämndertrollorgan över pastoratens
årstift. inrättades 1932 stiftsnämnder.verkade för delar Dessutomettavsom

meddelades i kungörelsen 1935:19 med be-Tillämpningsbestämmelser
angående tillämpningen ecklesiastik boställsordning.stämmelser av

Ändring boställsordningen kungörelse med bestäm-den ochi ecklesiastika
angående dennamelser tillämpningen av

År §§ boställsordningen 1940:733,infördes och 32 ecklesiastika1940 i 7
L1U49 prästgårdar ändringar prästgård1940:211, krav ochattprop.

beaktande god byggnadskultur. I 32 §skulle utformas med attangavsav ar-
kulturhistorisk betydelse för prästgårdenskan ha eller estetiskbeten yttresom

skall underställas stiftsnämndens prövning ocheller inre byggnadskaraktär
både nybyggnad och arbeten befintligfastställelse. gälldeDetta präst-en

påombyggnad löneboställe skulle också underställas stifts-gård. ellerNy-
boställsnämndensskiljaktiga meningar vidnämnden, bara yppatsmen om

beslut.
angåendei kungörelsen 1935:19 med bestämmelserSamtidigt infördes

ecklesiastik boställsordning fjärde kapitel med detal-tillämpningen ett nyttav
prästgårdarna i princip skullejerade bestämmelser ställde krav attsom

offentliga byggnadsväsendet i övrigt 1940:734. För allahanteras detsom
prästgård länsarkitekten, uttryckli-ändringar krävdes yttrande av somen

frånskulle ställning till kulturhistorisk och estetisk synpunkt.förslagettagen
länsarkitekten samråda medOm gällde kulturhistoriska värden skulledet

Om länsarkitekten i sitt yttrande fann förslaget hadelandsantikvarien. este-att
prästgårdens eller inre byggnads-kulturhistorisk betydelse förtisk eller yttre

prövningförslaget underställas stiftsnämndens ochkaraktär skulle sedan
fastställelse.

jordförvaltning kyrkligLag om av

L3U1970:168, 91kyrklig jord 1970:939,förvaltningLagen av prop.om
strukturrationalisering detgenomgripandetillkom för möjliggöraatt av 143en
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kyrkliga jord- och skogsbruket, främst under stiftsnämndemas I la-ansvar.
intogs allmän hänsynsregel i 14 § under rubriken "Annan kyrkliggen en

jord" med innebörden naturvårdens och kultunninnesvårdens intressenatt
Övrigaskulle beaktas i skälig omfattning. bestämmelser till skydd för präst-

gårdarna hänvisades 12 § till kungörelse.genom en
Underlag för reformen hämtades i 1960 års ecklesiastika boställsutred-

nings betänkande SOU 1968:12 Förvaltningen kyrklig jord Detav m.m.
omfattande utredningsmaterial samlats inom för års1958 utred-som ramen
ning Kyrka-stat SOU 1967:46,X Kyrklig egendom, skattefrågor, präster-
skapets privilegier innehåller grundlig historik och principdiskussionen en

förvaltningen.om
Omfattande ändringar skedde i lagen 1975:1322 prop. 1975/76:37genom

KrU22, bevarandefrågan berördes inte.men
Genom lagändring den l januari 1988 prop. l986/87:13, KrU

1987:77 och samtidig ändring i lagen 1970:940 kyrkliga kostnader,en om
frihet själva bestämma huruvida tjänstebostadpastoraten att prästgavs

skulle anvisas. Samtidigt 18 såändrades § Stiftsnämnden skulle föratt svara
kyrklig jord i ärenden byggnadsminne naturvårdsområde.även och Tidi-om

hade denna bestämmelse i fråga skyddslagstiftning endast omfattatgare om
naturminne och skydd för djurlivet. En dubbel roll för stifts-naturreservat,

nämnden i kulturmiljöhanteringen började därmed framträda.

Kungl. Maj:ts kungörelse förvaltning kyrklig jordom av

Genom kungörelsen 1971:860 förvaltning kyrklig jord stärktesom av
skyddet för kulturvärdena jämfört med vad gällde i den ecklesiastika bo-som
ställsordningen. Stiftsnämnden skulle bli med hög kompetensett organ som
skulle sköta kvalificerad frågatillsyn, i kultunninnesvård efter samråden om
med landsantikvarien.

Stiftsnämnden skulle enligt 3 hålla§ förteckning den kyrkliga jorden iöver
stiftet och i denna för prästgård denna utgjorde särpräglad miljö ellerange om
omfattade byggnad hade särskilt värde exempel viss tids bygg-som som
nadsskick. förteckningen ocksåI skulle redovisas vilka särskilda föreskrifter

stiftsnämnden meddelat med stöd 6 löd:Dennasom av

"Vid förvaltningen prästgård skall naturvårdens och kulturmiljövårdensav
intressen beaktas i skälig omfattning. vårdenFör och användningen av
prästgård särpräglad miljö meddelar Stiftsnämndenutgör särskildasom en
föreskrifter. Motsvarande gäller i fråga sådan byggnad på prästgårdom
vilken har särskilt värde exempel viss tids byggnadsskick."som

§I 7 stadgades nybyggnad eller väsentlig ombyggnad hus påatt präst-av
gård fick ske endast efter medgivande stiftsnämnden. Detsamma gällde iav
fråga åtgärd kunde inverka den eller inre byggnads-yttreom annan som
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frånpå prästgård. 9 § ställdes krav yttrande landsan-hos hus Ikaraktären
ochvid åtgärder enligt 6 § andra stycket 7tikvarie

prästgård enligt §kyrklig jord gällde 14 krav stifts-För än attannan
rationaliseringsåtgärderskulle plan dels de skullenämnden upprätta över som

"åtgärder naturvårdensgenomföras, dels för beaktande och kulturmin-av
ocksånesvårdens intressen...", dels vilka medel borde användas försom ge-

åtgärder. Boställsnämnden skulle enligt 57 §nomförande planerade taav
rationaliseringsåtgärder, liksom nybyggnadställning till alla omfattandemer

på Medgivande till åtgärderna fickeller väsentlig ombyggnad löneboställe.
överensstämmelse med plan enligt 14endast de stod ilämnas om

samråd vid upprättande eller16 § vilka skulle skeI ompröv-angavs som
Samrådsådan plan. med länsstyrelsen landsantikvarienning resp.av en

Ärnaturvärden kulturminnesvården.i ärenden rörde eller 1972krävdes som
paragraf avskrift plan skulle tillställastillkom bestämmelse i atten samma av

Kammarkollegiet 1972:551.
gångerändrades flertal och bytte, SFS 1975:631Kungörelsen ett genom

Följande ändringar förordningen berör ellerrubrik till förordning. av mer
bevarandefrågan.mindre

kulturminnesvårdsansvarår 1976 regionaltNär länsstyrelserna ettgavs
så samrådai 9 och 16 §§ stiftsnämnden skulleändrades bestämmelserna att

för med landsantikvariema.med länsstyrelserna i stället
3Med SFS 1987:831 infördes i § tillägg innebörd i förteckningenett attav

prästgårdar,prästgårdar särpräglad miljö tidigareutgör ävenöver ensom som
löneboställe, ingå 68 §övergått till bli skulle i förteckningen. I infördesatt

försäljning prästgård utgjorde särprägladbestämmelsen vidatt av en som
inhämta yttrande från Bådamiljö skulle stiftsnämnden länsstyrelsen. dessa

skyldighet hålla prästgårdtillkom därför upphört.ändringar att pastoratens att
1968:12 Förvaltning kyrklig jord hadeUtredningen SOU av m.m. upp-

skyddetförhållandet för prästgårdarna enligt den ecklesiasti-märksammat att
boställsordningen hade varit beroende boställsnämndemas uppmärk-ka av

på och skyddet endast gälldesamhet deras kulturhistoriska värde, att
prästgårdar tjänstebostad.fortfarande i bruk Den kungörel-som var som nya

förvaltning kyrklig jord hade löst det förra problemet, detmen an-sen om av
14 skulle hurdra endast indirekt planen enligt § även natur-attgenom avse

vårdens kulturminnesvårdens skulle beaktas. I praktiken tordeoch intressen
innehåll ifå ha tillkommit med förutsattes kungörelsen vadplaner det som

gäller kulturhistorisk hänsyn.

jordförvaltning kyrkligNy lag om av

30, l988:183 förvaltninglagen 1987/88:31, KUDen prop. om avnya
genomgripande förändringen och effek-kyrklig jord led i den fortsattaettvar

kostnadskrävandetiviseringen organisation. Ansvaret förkyrkans merav 145
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angelägenheter, vari ingick all förvaltning fast egendom överfördes frånav
församlingarna till Obligatoriska stiftssamfälligheter bildades ochpastoraten.
stiftsnämnder och boställsnämnder med egendomsnämnderersattes som
skulle förvalta viss kyrklig jord och tillsyn för-även utöva över pastoratens
valtning, bl.a. vad gällde vården kulturhistoriska värden. Stiftsnämndema,av

varit såledesstatliga myndigheter, egendomsnämnder medersattessom av
ställning obligatoriska nämnder inom den kyrkokommunala stiftssamfäl-av
ligheten.

naturvårdensBestämmelserna till skydd kulturminnesvårdensoch in-av
frånflyttades förordning frågatill lag: till 8 § i prästgårdar ochtressen om

11 § för övrig egendom.
Kyrkobyggnadsbidrag infördes. Kyrkofonden såledesUr kan bidrag utgå
vårdtill kulturhistoriskt värdefulla kyrkor i Refor-pastorat.av resurssvaga

på årbyggde den 1982 tillsatta Kyrkokommitténs slutförslag SOUmen
1986:17 och 18 Framtid i samverkan.

förordning jordNy förvaltning kyrkligom av

En förordning l989:88 förvaltningen kyrklig jord utfärdades tillny om av
den åladeslagen. I 5 § egendomsnämndema hålla förteckning överattnya
den kyrkliga jorden. Förteckningen innehållaskulle de uppgifter Kam-som
markollegiet krävde. Kammarkollegiet har sedermera utfärdat särskilda före-
skrifter, SFS 1989:673. Reglerna egendomsnämndemas befogenheter attom
meddela föreskrifter för återfannssärpräglade miljöer i 4 oförändrade från
den tidigare gällande förordningen. Reglerna i 7 § medgivandeom av egen-
domsnämnden vid ombyggnad prästgård och andra åtgärderav om som
kunde inverka den eller inre byggnadskaraktären motsvarade tidi-deyttre

Ävenoch 9 §§.7 reglerna upprättande plan för bl.a. hurgare natur-om av
vårdens och kulturrninnesvårdens intressen skulle beaktas återfanns i stort

oförändrade i 24 Detsamma gällde bestämmelserna samråd medsett om
länsstyrelsen denna plan i 25 återfanns34 § regelnI länsstyrel-attom om

skulle tillfälle sig vid försäljning kulturhistoriskt värdefullaatt yttrasen ges av
prästgårdar.

Ny kyrkolag

Den l januari 1993 1686 års kyrkolag med prop. 199l/92:85,ersattes en ny
KU 32, 1992:300, enligt förslag i Kyrkoförfattningsutredningens slutbe-
tänkande SOU 1987:4 och 5 En kyrkolag förvaltningLagenny m.m. om av
kyrklig jord överfördes med i huvudsak redaktionella ändringar till 41 kap.
kyrkolagen.
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förordningen förvaltning infördesI kyrklig jord vissa ändringarom av
1992:1106 för anpassning till den kyrkolagen.nya

Utredningar3.1.4 och förslag ändrade regler för kyrkansom
egendomsförvaltning

Kyrkofondens utredning Jorden, skogen och fonderna 1990 och departe-
mentspromemorian Ds 1992:2 Svenska kyrkans finansfönnögenhet, syfta-
de till effektiv och mindre detaljreglerad förvaltning kyrkans för-en mer av
mögenhet. uppluckring de tidigare reglerna hade inletts år 1980En strängaav

kyrkan fick tillstånd placera högst fjärdedel tillgångarsina i ak-när att en av
År 1987 nu hälften.tier. ökades andelen
utredningenI Jorden, skogen, fonderna föreslogs i princip all förmö-att

genhetsförvaltning, den fasta egendomen, skulleäven övertasav av egen-
domsnämndema och därmed all detaljreglering hur egendomen förval-att av

skulle Prästgårdamaavskaffas. skulle överföras till med ägan-tas pastoraten
derätt, kyrkokommunal egendom. Den enda regel till skydd för kultur-som
värden skulle bli kvar den allmänna hänsynsregeln naturvårdensattsom var
och kulturmiljövårdens intressen skall tillvara. Det särskilda skyddet förtas
prästgårdar och planeringsskyldigheten för hur bl.a. kulturhistoriska värden

förvaltningskulle behandlas vid kyrklig jord föreslogs helt avskaffade.av
promemorian Svenska kyrkans finansförmögenhetI lämnades förslag ba-

på utredningen ochserade den förra de remissynpunkter den föranlett.som
prästgårdarnaVad gäller hade den föreslagna överföringen till ipastoraten

huvudsak vunnit stöd hos remissinstansema. Frågan skyddet för kultur-om
värdena hade tagits bl.a. Riksantikvarieämbetet. promemorian före-Iavupp

prästgårdarnaförslogs regler till skydd skulle införas i 4 kap. i hu-KMLatt
vudsak enligt modell gäller för kyrkobyggnader och begrav-samma som

prästgårdarningsplatser. Samtliga prästgårdar och f.d. i kyrklig ägosom var
utgången åroch byggda före 1939 skulle omfattas skyddet. Läns-var av av

tillstånd sådanstyrelsens skulle erfordras för avyttring, rivning, flyttning eller
ombyggnad innebar väsentlig ändring byggnader eller andra fastasom av an-
ordningar på åtgärdereller för eljest väsentligt förändrade sär-tomten som en
präglad miljö. Liksom för skulle Riksantikvarieämbetet fåkyrkobyggnader

prästgårdbesluta bestämmelserna skulle gälla ävenatt en nyare som var
märklig sitt kulturhistoriska värde.genom

prästgårdarnaFörslaget överföra till med äganderätt godtogsatt pastoraten
långt ifrånremissmajoritet, remissutfallet entydigt och fram-deav en men var

förda mycket växlande. Negativa till de föreslagna skyddsregler-argumenten
i Svenska kyrkans centralstyrelse och Svenska kyrkans försam-KMLna var

och På stiftsnivå frågan fyra domkapitellings- pastoratsförbund. togs upp av
Visby villesamtliga tillstyrkte förslaget. Ett femte domkapitel inte attsom 147
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prästgårdarna skulle bli kyrkokommunal egendom just med hänsyn till deras
ansågskulturhistoriska värde, kräva kvalificerad förvaltning påsom en

stiftsnivå. Domkapitlet hänvisade till goda erfarenheter den stiftssamfillig-av
het Gotland inrättats för vården kyrkorna. Av de fem stiftsstyrelsersom av

frågan prästgårdarskyddet för avstyrkte två, villetogsom upp om varav en
frånha kvar med yttrande länsstyrelsen. tillstyrkteTresystemet varav en an-

såg år 1939 för tidsgräns för generellt skydd. Avvara en sen egen-
domsnämndema endast fem hade lämnat till stiftsstyrelsema avstyrk-svar- -

skyddsreglema och tillstyrkte. En egendomsnämnd ville behållate en en
prästgårdarna kyrklig jord hänvisningmed till kulturvärdena därige-attsom

skulle beredas starkare skydd.ettnom
Kammarkollegiet hade inget invända förslaget till skyddsregleratt mot men

föreslog, med hänvisning till skyddet kunde visa sig bli kostnadskrävandeatt
för församlingarna, föreskrift borde in i kyrkofondslagen med inne-att tasen
börd prästgårdar särskilt kulturhistoriskt intresse skulle kunna fåävenatt av
kyrkobyggnadsbidrag till underhållkostnadskrävande och restaurering.
Kammarkollegiet också frågan besvär egendomsnämn-övertog attupp om
demas beslut endast enligt förslaget skulle fåkunna anföras kommunal-som
besvär. Kollegiet förordade förvaltningsbesvär och Kammarkollegietatt
skulle överprövningsmyndighet.vara

Riksantikvarieämbetet tillstyrkte det i promemorian föreslagna skyddssys-
temet.

Efter remissbehandling promemorieförslaget Kyrkoberedningen iav gavs
uppdrag ställning till förslaget och remissvaren. Beredningen deladeatt ta ut-

prästgårdarnaredningens uppfattning borde bli kyrkokommunal egendom.att
ansåg fråganBeredningen vad gäller förstärkt skydd för prästgårdarnaettom

något behov särskilda bestämmelser i kulturminneslagstiftningen inteatt av
förelåg, Riksantikvarieämbetetsedan och Kammarkollegiet utfärdatnumera
vägledande riktlinjer för egendomsnärnndernas arbete med dessa frågor. Hur
de egendomsnämndema beslutade föreskrifterna skulle tillämpas sedanav
prästgårdarna överförts i behandlades inte.ägopastoratens

Förslaget till ändring i kyrkolagen överlämnades till kyrkomötet RegSkr
1993:1 Prästgårdarnai överarbetat skick. föreslogs bli överförda till pastora-

kyrkokommunal Fråganegendom. skydd till be-ägotens togssom om upp
någothandling lagförslag lämnades inte. Regeringen framförde sinmen av-

sikt införa skyddsregler i KML, uttalade också dessa regler inteatt attmen
långtgåendeskulle bli lika hade föreslagits i promemorian Svenska kyr-som

kans ñnansförmögenhet, avsågsvilket förslag omfatta prästgårdaräven utan
framträdande kulturvärden. bättreEn ordning skulle enligt regeringens me-

låtaning skyddsbestämmelsema omfatta prästgårdarendast deattvara som
länsstyrelsen förklarade särskilt kulturhistoriskt värde. invente-Denvara av
ring Riksantikvarieämbetet gjort kunde till ledning för länsstyrelser-som vara

frågor.arbete med dessanas
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tillöverförandeprästgårdamasfrågan pastoratenansågKyrkomötet att om
såegendomkyrkokommunalövergång tilldärmedochäganderätt var avmed

ochskäldettaAvytterligare.behövdeden övervägaskomplicerad attnatur
framtidenförskyddasskulleprästgårdamafrågan hurtillmed hänsyn att om
prästgår-något förslagframinteregeringenladefärdigbereddinte omvar

prop.genomfördeskyrkolageniändringmed densambandidarna som
jord.kyrkligkategorinfortfarandesålundaPrästgårdarna tillhör1993/94:73.

förhållandenNuvarande3.2

lagstiftningGällande3.2.1

Kyrkolagen

1995januari prop.kraft den lträdde ikyrkolageniändringarDe som
SFSKU15,1994/95:80,1993:1323 ochSFSKU14,1993/94:73,

kyrkolagen.41 kap.redaktionheltinnebar18491994: avnyen
församlingskyrkasprästgård ochslag,finnsjordKyrklig av sexnumera

kyrkofondsfastighet,prästlönefastighet,förvaltasfastighet pastoratet,avsom
egendomsnämnden.förvaltasbiskopsgårdochfastighetdomkyrkas avsom

församlings-blirtjänstebostadanvisadlängreinteprästgård vilken ärEn. allafår verkanbestämmelse präst-Denna§.l41 kap.fastighetkyrkas
regeldå gällandeenligt1989 ochjanuariden lefterbruktagitsgårdar ursom
bruktagitssedan denprästgårdeninnebär ävenlöneboställe. Denblivit uratt

förblivit löne-skulle haOm denförvaltasskallfortsättningsvis pastoratet.av
blivitbegreppsapparatkyrkolagensändradedenenligtskulle denboställe nya

förvaltning.egendomsnämndensövergått tilldärmedochprästlönefastighet
förförvaltningsorganenegendomsnämndema ärochPastoraten numera
rollbeslutandeellerförvaltandeharKammarkollegietjorden.kyrkligaden en

§ lig-f.d. 10i 8 §Hänsynsregelnkyrkofondsfastigheter.frågaendast i om
oförändrad:kvarger

kultur-naturvårdens ochskalljordenkyrkligadenförvaltningen"Vid av
omfattning."skäligibeaktasintressenmiljövårdens

vidmakt-"attförvaltningenändamålet med§tidigare ll9I § varaanges
förkunnelse" iSvenska kyrkansförförutsättningarnaekonomiskahålla de

sätt".bästatillvaraavkastning...egendomensformulering tastidigare
undantagnafortfarandeuttryckligendockbiskopsgårdar ärPrästgårdar och

från krav.detta
vården ochföreskrifter för"meddelaegendomsnämndenfår12 §Enligt

gäl-miljöer". Detsammasärprägladeprästgårdar utgöranvändningen somav
värdesärskiltharprästgårdarbyggnader"sådana ettockså somler som

prästlönefastighetocksågällerbyggnadsskick". Dettaviss tidsexempel en 149
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och församlingskyrkas fastighet tidigare varit prästgård 41 kap. 12-som
13 § §.

Huruvida föreskrifter antagits eller inverkar inte på den grundläggande
skyldigheten enligt 41 kap. 8 § beakta kulturmiljövårdens intressenatt vid
förvaltningen, självfallet avsiktenär med föreskrifternamen att pastoraten
skall ha preciserade regler följa i förvaltningsarbetet.att Vidare föreskrif-ger

egendomsnämnden utgångspunktterna för prövning ombyggnadsären-en av
den enligt 5 § förordningnen förvaltning kyrklig jord.om av

Regeln i 41 kap. 12 § kyrkolagen föreskrifterna vidare syftning änger en
skyddsföreskrifter till byggnadsminnen. fårDe sålunda inte bara vårdenavse

också användningen. Bestämningarnautan "särpräglade miljöer och "särskilt
värde exempel på viss tids byggnadsskick" medger dessutomsom vidareett
urval byggnader de enligtän 3 kap. KML kan komma i frågasom som
byggnadsminnen. Formuleringarna också förutsättningar för miljösynger en
i urvalet prästgårdar och utformningen föreskrifterna. Deav exempel påav
hur föreskrifter skulle kunna finns i Kammarkollegietsut råd tillse som
egendomsnämndema dock heltär överensstämmande med praxis vid bygg-
nadsminnesförklaring.

Egendomsnämndens beslut skötselföreskrifter enligt 41 kap. 12 § iom
dess lydelse kan överklagas enligt 22 kap. kyrkolagen,nya dvs. endast lag-
lighetsprövas.

En regel samråd med länsstyrelsen frågai omfattandeom värde-om mer
beständig rationalisering, nybyggnad eller väsentlig ombyggnad prästlöne-av
fastighets jordbruk finns kvar. Regeln tidigare avsåg samråd med Lant-som
bruksnämnden återfinns i 41 kap. 10 § kyrkolagen.

Förordningen 1994:250 förvaltning kyrklig jordom av

Iden förordningen finns specialreglema samråd åtgärdervidnya medom en
kulturhistoriskt värdefull prästgård i 5

"Ett hus på prästgård eller på prästlönefastighet tidigareen variten som
prästgård får byggas endast efter medgivande egendomsnämnden.om av
Detsamma gäller frågai åtgärderandra kan inverka på denom som yttre
eller inre byggnadskaraktären på sådant hus. sådanaIett ärenden skall
egendomsnämnden inhämta yttrande från länsstyrelsen, de kul-om avser
turhistoriskt värdefulla prästgårdar."

I 15 § föreskrivs:

I ärenden försäljning eller byte kulturhistorisktom värdefulla prästgår-av
dar eller prästlönefastigheter tidigare har varit prästgård skallsom egen-
domsnämnden länsstyrelsen tillfälle sig."ge att yttra

Här har ingen följdändring till ändringen i kyrkolagen prästgårdatt en som
inte tjänstebostadär skall församlingskyrkas fastighet skett.vara
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ombyggnadtillmedgivandeinte lämnabeslutEgendomsnämndens attom
reglerna ienligtfår överklagas15 § baraförsäljning enligteller5 §enligt

huvudsakbetyder i20 §. Detkommunalbesvärkyrkolagen att22 kap. om
laglighetsprövas.endast kansådana beslut

jordenkyrkligaförteckning denförauppgiftEgendomsnämndens överatt
förteckningenfråga vadidetaljregleringeninte4 §, däremotkvarfinns om

egendomsnämnden skulleförordningeni den äldreinnehålla.skall Kravet att
kultunninnesvårdens intressennaturvårdens ochhurplan för bl.a.upprätta

länsstyrelsensamrådsregeln medocksåvarvidbeaktas borttaget,skulle är om
försvtmnit.plan hardenna

tillämpningSkyddssystemets3.2.2

kyrkligförvaltningårs kungörelse1970 lag ochEfter tillkomsten avomav
prästgårdar ochredovisa vilkaförväg kunnaibehovetjord blev att annan

förpåtagligt. de planerkulturhistoriskt värde Ihadeegendomkyrklig som
ochvärde redovisasskulle dettaförutsattelagstiftningenförvaltningen som

påfordrade.åtgärder dettavilkaäven som
åtskilliga1970-talet iunderinventeringar genomfördesKulturhistoriska

bered-finansieradeoch oftalänsmuseema,vanligenstift, genomgenom
kyrkliglagskyddadfall allavsåg i de flestaInventeringarnaskapsmedel.

prästgårdar.inte baraegendom,

skötselfireskrifterAntagande av

Civildeparte-skrivelse tillden maj 1984 iredovisade 9Kammarkollegiet en
prästgårdarna.förskötselsföreskrifterutarbetandetvad gällerlägetmentet av

1984 medden 8promemoria daterad närma-fogadskrivelsenTill marsenvar
dåstiftsnämndema heltframgickredovisningenutredningsmaterial. Av attre

tillgång tillallmänhet haftde iföresluifter,underlåtit meddelahade attatt men
kulturhistoriskaprästgårdarnasvisadetillräckligtinventeringar sättettsom

värde.
för förteck-enhetligtmedansåg angelägetKammarkollegiet det systemett

vilka kulturhisto-för angivelsedärmedkyrkliga jorden, ochdenning avav
uppmärksammaskrivelseville med sinochskulle beaktas,riska värden som

anhöll medochrådande bristfallighetema,debehov ochdettaregeringen
förfo-stiftsnämndemasställas tillmedel skullenödigaskrivelsesin attom

gande.
Riksantikvarieämbetetuppdrag tilldelsskrivelsen blevResultatet attettav

komplettering de utfördasammanställning ochrikstäckandeutföra aven
denvid tillkomstenKammarkollegietdelsprästgårdsinventeringama, att av

151



SOU 1996: 128

förordningen förvaltning kyrklig jord år 1989 skullenya vilkaom av ange
uppgifter egendomsnämndens förteckning den kyrkligaöver jorden skulle in-
nehålla. Kammarkollegiet meddelade dessa föreskrifter den 6 juni 1989 SFS
1989:673. I skrivelse den 12 april 1991 till egendomsnämndema lämnadeen
Kammarkollegiet vidare råd hur arbetet med utfärda bestämmelserattom en-
ligt 8 § lagen 1988:183 förvaltning kyrklig jord borde ske. Rådenom av

tillkommit arbetsgrupp med företrädare för kollegiet,som Riks-genom en
antikvarieämbetet och egendomsnämndemas samarbetsorgan m.fl. kyrkliga

mycket konkreta, och ledde i flera fall till arbetet med föreskrif-organ var att
fartter tog ny

Enkät till egendomnänøzdema

Utredningen har enkät sökt få aktuell bild läget vad gällerattgenom en en av
egendomsnämndemas tillsynsroll och utarbetandet skötselföreskrifter. Denav
sändes i juni 1995 och har besvarats tolvut egendomsnämnder. Enkätenav
följdes i april 1996 med antal frågor till länsantikvariemaettupp om genom-
förandet arbetet föreskriftema.medav

Enligt egendomsnämndemas uppgifter till utredningen de första fö-antogs
reskrifterna den 24 maj 1994 och avsåg 61 prästgårdar i Västerås stift. Tre av
besluten i Västerås stift överklagades enligt då gällandepastoratav resp.
regler till Kammarkollegiet. I fall ansågs byggnaderna saknade kultur-ett att
historiskt värde, i det andra skyddsforeskriftema skulle strida detalj-att mot
plan och i det tredje bevarande vissa byggnader skulle föratt dyrt ochav vara
innebära använde sina till felatt saker. Ipastoratet samtliga fallpengar av-
slogs överklagandena. I Uppsala stift har den 5 september 1995 antagits före-
skrifter för 30 prästgårdar. Föreskrifter finns därmed beslutade för totalt 91
prästgårdar.

Egendomsnämndens roll tillståndsmyndighet i fråga ombyggnadsom om
och andra ändringar hus på prästgårdar fungerar enligtav m.m. sex egen-
domsnämnder. Fem nämnder den fungerar mindre bra eller inteatt alls.anser
Antalet ärenden litet: i de flestaär stift enstaka eller under fem ärenden år.per
För stift 15 ärenden år. Pastoratenett ibland dåligha kän-uppges per anges
nedom vilka regler gäller, vilket kan förklara de inte håller kontaktom som att
med egendomsnämnden.

De egendomsnämnder har bra kontakter med sina har allasom pastorat
också bra kontakter med länsstyrelserna. Två egendomsnämnder angivitsom
bristfälliga kontakter med bra kontakt med länsstyrelserna.pastoraten anger
Frekvensen samrådsärenden vad gäller ombyggnadär enligt 5 § mellan ett
och fem ärenden årligen, vad gäller försäljning enligt 15 § mellan noll och
fem. Tre stift kontaktar genom information eller remiss länsstyrelsen om
samtliga försäljningsärenden, medan de flesta hälften till två tredje-attanser
delar försäljningsärendena inte kräver yttrande från länsstyrelsen.152 av
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brukar kunna tillgodo-På frågan länsstyrelsens kulturmiljösynpunkterom
uppfattningen deneller försäljning den allmännavid ombyggnad är attses

några framgår inte har kontrollerats.det i fall dettahänsyn även atttas, om
några fall kostnadsskäl ovilliga föreskriveniPastoraten att tauppges av vara

länsstyrelsens synpunkter vidare till köparen,Vid försäljning lämnashänsyn.
avtal, skyddnågon formell styrning köparen inte t.ex.utövas genomavmen

Någotskyddsföreskrifter i detaljplan. uttryckligtbyggnadsminne ellersom
framgår hel-lagstiftningen. enkäten intekrav detta finns inte heller i Av

avslånågot fåtti fall egendomsnämndenler länsstyrelsens yttrande attom
fastighet.försäljning av en

prästgårdar månfrågades Stiftet och i vilkenvidare antaletI enkäten om
prästgårdar föreskrifteranvändes arbetet medfortfarandedessa samt omsom

ambitioner41 12-13 §§. Egendomsnämndemas vadenligt kyrkolagens kap.
betydligt. Som framgått finnsföreskrifter varierargäller dessa ännuovan en-

två sådana föreskrifter de flesta egendomsnärnnderi stiftdast antagna, men
omfattning, från tiotalföreskrifter skall i växlandehar ambitionen ettatt antas,

prästgårdar. flesta fall länsmuseema konsultersamtliga I de anlitastill som
något offertförfarande, något diskuteradesi fall talasför detta arbete, somom

råd. nedan upplysningarKammarkollegiets allmänna Tabelleni närmareger
1995-våren 1996fråga skötselföreskrifter hösten ocharbetsläget i omomom

bedömning vilka skyddsbehov finns.egendomsnämndernas av som
framhållit skötselföreskrifterNågra egendomsnämnder har arbetet medatt

medvetenhet kulturhistoriska värdena i derasdehar ökat pastoratens om
Å motstånd delhar skötselföreskriftema väckt hosegendom. andra sidan en

farhågor för skötselväckt ökade kostnaderdeattpastorat egen-om avgenom
domen.
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prästgårdarAntal och aktuellt läge vad arbetet medgäller skyddsfdreskrifter
utredningensenligt enkät till egendomsnämnderna.

Stift Antal Antal Antal Antal Behov av
försam- prästgår- prästgår- skydds- ytterligare

darlingar dar med föreskrif- skyddsfö-som
skyddsfö- undertjänste-är resknfterter

bostäder arbetereskrifter
Uppsala 217 110 30 28 22
Linköping 219 88 0 0 10
Skara 351 103 O angivet-
Strängnäs 135 72 0 64 8
Västerås 123 91 61 O 0
Växjö 259 162 0 100 0
Lund 427 113 0 0 angivet
Göteborg 291 147 0 0 angivet
Karlstad 137 89 0 88 O
Härnösand 129 104 0 116 0
Luleå 80 angivet 0 0 angivet
Visby 92 29 0 2 28
Stockholm 84 30 0 0 20
Summa 2 544 1 028 91 398 88

Tillsammans med enkäten sändes utdrag Riksantikvarieämbetets präst-ur
gårdsregister från år 1989 för revidering och komplettering. Resultatet harut
inte kunnat föras in i registret eller statistisktännu bearbetas, all-detmen

intrycket återsändasju förteckningarmänna med införda ändringar är attav
mycket förändringar skett och förteckningarna har innehållit mångastora att

Åtskilligafel. fastigheter i registret har försålts eller övergått från kyrklig jord
till kyrkokommunal egendom. I registret finns också från början intagna fas-
tigheter länge varit löneboställen eller redan tidigare förändratsom status

varför registret intesätt, heller i 1989 års skick någon bra bildannat ger av
det formella läget för prästgårdsbeståndet.

En bearbetning och âjourföring vilka fastigheter "ursprungliga"ärav som
prästgårdar således angelägen. ocksåMan bör ha iär minnet registretatt
grundar sig inventeringar utfördes under 1970-talet då hänsyns-som
tagande till kulturmiljövårdens intressen skulle planeras för kyrk-även annan
lig jord prästgårdar. l dag gäller för dessaän endast allmän regel skäligen om
hänsyn.
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överväganden3.3

prästgårdarantal sådanaEtt har betydande kulturhistoriska värdenstort
de efter kyrkans frånskiljande bör stå under skydds-ävenatt staten

regler. Dessa regler bör placeras i KML och oberoende dengöras av
Ändringarkyrkliga jordnaturen.s.k. prästgårdar årbyggda föreav

1940 bör därför länsstyrelsen. Länsstyrelsen bör därför föreprövas av
utgången år 1999 bestå.skyddet skall Prästgårdarna böravgöraav om

få överlåtasinte heller föregående anmälan till länsstyrelsen.utan en
årEfter 1999 bör endast de prästgårdar länsstyrelsen har ståvalt utsom

under tillstånds- eller anmälningsplikt. Riksantikvarieämbetet fåbör
möjlighet besluta tillståndsplikt och anmälningsplikt förävenatt om

prästgårdar. prästgårdarDe redan blivit byggnadsminnennyare som
eller omfattas vård-egendomsnämndemas och användningsföre-av

åtnjutaskrifter bör fortsatt skydd.

Prästgårdama särställning vårhar i kulturmiljö, och nödvändig delären en
det kyrkliga Prästgårdenkulturarvet. socknens för adminis-centrumav var

tration och undervisning. bildar oftaDen fortfarande tillsammans med kyrka
kyrkogårdoch förtätad miljö historisk betydelse och har bety-ävenstoraven

delse för bygdens identiteti dag.
Prästgårdama många draghar bondgårdarnamed igemensamma samma

landsdel med lokala särdrag, de har också ofta särskild högre-men en
ståndskaraktär. ståndspersonens anspråkPrästens, kvalitet och bekväm-
lighet fick ibland stå tillbaka för böndernas betalningsvilja och arbetsinsatsen
Detta tillsammans för prästgårdarnamed det ofta finns arkivalisktatt ett mate-
rial i omfattninghelt för bond gårdar,än de kan betydagör atten annan
mycket för belysa lokala byggnadsskick, och hur inflytelser utifrån intro-att
ducerats påverkatoch bygden.

Prästgårdar bör sålunda inte bedömas kulturhistoriskt enbart utifrån deras
värde bevarandeobjekt. Också deras miljösammanhang och deras sär-som
ställning socialt historisktoch i arkivaliskt måsteoch sammanhang in.vägas

3.3.1 Det nuvarande tillämpningsystemets

Med prästgårdamastanke kulturhistoriska betydelse kan utredningen inte
finna bevarandeläget tillfredsställande. Egendomsnämndema har endastäratt
undantagsvis för prästgårdar tvåtotalt 91 i stift utfärdat vård- och an-- -
vändningsföreskrifter enligt 41 kap. 12 § kyrkolagen. De föreskrifter som

och under arbete objektinriktade och lite hänsyn tillupprättats är är tarsom 155
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helhetsmiljön. stift har slutfört arbetet. fyra stift ingetden kyrkliga Ett I synes
åttapåbörjat. resterande stift har arbetet kommit bitarbete I Iväg.vara en

fåtal fall har förslag remitterats till medan i de flesta fall endastpastoraten,ett
från inledande inventeringsarbeteoffert infordrats länsmuseema eller in-ett

dåsamtliga stift finns grundläggande inventeringsmaterial,letts. I ett men
mångadetta i flera fall tillkommit under 1970-talet kan det i stycken inak-vara

tuellt.
enkäten till länsstyrelserna kan utläsas viss pessimismAv en om egen-

möjligheter genomföra skyddsföreskrifter inomdomsnämndemas över-att en
svårtskådlig framtid. Vissa egendomsnämnder förefaller ha motiveraäven att

måste åliggandetill detta arbete det förmedel avsätts trots att ettatt anses vara
ocksåegendomsnämnden därmed skall finansieras.som

utfärdade föreskrifterna har form likartad den användsDe ären som som
för byggnadsminnen i enlighet med de anvisningar utfärdats Kam-som av

Några svårighetermarkollegiet formella med justeringarför arbetet. smärreatt
dem tillämpliga skyddsföreskrifter enligt KML föreligger knappastgöra som

måste prästgårdar:likväl till kriterierna för skydda "särprä-Hänsyn tas att
påglad miljö" eller "byggnader har särskilt värde exempel viss tidssom som

ibyggnadsskick" kan uppfattas vidare vad 3 kap. KML.änsom som avses
med skydda prästgårdar ändåUtredningens mening arbetet börär att att

Prästgårdamasfortgå enligt dessa skyddskriterier. roll i den kyrkliga miljön
dess särprägel och deras speciella roll sockencentra och nyckel-med som

för den lokala byggnadstraditionen det motiveratbyggnader med starktgör ett
statlig Graden skydd kan och bör differentieras med indivi-engagemang. av
duell variation i föreskriftema.

Kontakten mellan och egendomsnämnd fungerar enligt enkätsva-pastorat
Åtgärderofta dåligt. företas enligt reglerna borde prövassom egen-ren av

fårnämnden kännedom dessa. föreskrivnadomsnämnden Detutan att om
samrådet vid ändring försäljning har bl.a.med länsstyrelsen och därför fun-

mycket olika i olika stift. Genom egendomsnämnden inte informeratsattgerat
eller älv tillsyn har inte heller den förutsatta kontaktenutövat över pastoraten

fungera.med länsstyrelsen kunnat
framgårenkäten till egendomsnämndema 20 % de inventeradeAv att av

såltsfastigheterna efter Riksantikvarieämbetets inventeringssammanställ-har
år 1989 sålunda inte kyrklig jord. Siffranning och längre baseras för-är

hållandena stift förändringar fastighetsbeståndet.i de sju redovisat i Desom
försålda fastigheterna kan antingen i eller i privat vissaIägo.pastoratensvara

prästgårdama övergåttstift har del detta till kyrkokommunalsättstoren av
egendom, i fall där tjänstebostad anvisas.även

stift förslag skyddsföreskrifterUppsala har till egendomsnämndensI
uppdrag Länsmuseet i Gävleborgs län för de tjugu värde-upprättats mestav

prästgårdamafulla länet Endast för förslageni tolv dessa har sedan remit-av
Skälet åtta överlåtitstill de andra under mellantidenterats pastoraten. attvar
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till Föreskrifter enligt kyrkolagen kan därmedmed äganderätt pastorat.resp.
frågautfärdas, eftersom prästgårdama i inte längre kyrkliginte jord.utgör

överlåtelserUtredningen har inte för bedöma syftet bakom deunderlag att
ersättningen genomgående fastighe-skett och inte heller motsvaratsom om

så föreskrivs i 41 19marknadsvärde kap. § andra stycket kyrkola-tens som
överlåtelsema har betydelse för de nuvarande skyddsreglemasAtt funk-gen.

nyckelfrågation däremot uppenbart. En därmed hur Föreskriften i 15 §ärär
förordningen förvaltning kyrklig jord enligt vilken egendomsnämndenom av
skall länsstyrelsen tillfälle sig inför försäljning eller byte präst-att yttrage av
gårdar prästgårdareller tidigare tillämpas. heller i dettaInte avseende finns det

någraunderlag för säkra slutsatser. En klar svaghet i Föreskriften dockär att
sådanasamrådsskyldigheten endast gäller prästgårdar har kulturhisto-som

frågariskt värde det kan råda deladeoch denna meningar mellanatt om resp.
länsstyrelse. omfattandeegendomsnärnnd och Det inventeringsmaterialet kan

på genomgåendetolkas olika och har inte lett fram till mellansätt en samsyn
egendomsnämndema och länsstyrelserna.

från försäljningErfarenheten bl.a. statlig egendom har visat det ärattav
någraviktigt skyddsbeslut verkligen genomförda innan bindande avtaläratt

försäljningen träffats. fall har komplikationer oftaI inträtt. Rimli-motsattom
svårt försäljningar prästgårdar sådet inte heller planera tidgodär attgen av

skyddsåtgärder bör kunna vidtas stark tidspress.att utan
sålundaUtredningens slutsats den bör skaffa sig välfun-är att staten mer
överlåtelsermöjligheter före prästgårdar prästgår-gerande och tidigareatt av

till förmåndar till skyddsregler för de kulturhistoriska värdena gäl-ärattse
fårlande och verkan ägare.mot nya

3.3.2 Utformning skyddsregler i KMLav

kyrkliga miljönDen

Prästgårdarna mångai fall integrerade delar kyrklig kulturmiljöutgör av en
prästgården tillhörandemed hus omfattar kyrkobyggnaden,utöversom en

begravningsplats och/eller kyrkotomt kyrkan i vissa fall andrarunt samten
byggnader församlingshem eller skolbyggnad. Skyddsreglerna iettsom en
4 kap. gäller för begravningsplatsenKML kyrkobyggnaden, och kyrkotom-

Som bekant föreskrivs det direkt i lagen ingripandehur skyddsreglematen.
Länsstyrelsen kan inte precisera reglerna vidnärmare sättsamma som
byggnadsminnesförklaring 3 kap. l § tredje stycket KML.en
Om andra delar kyrklig kulturmiljö kyrkobyggnaden och kyrko-änav en

tomtenlbegravningsplatsen skall skyddas förändringaroönskademot annat
föreskrifter enligt kyrkolagen, krävs det med dagens reglersätt än genom an-

tingen områdesbestämmelservederbörande kommun plan- eller elleratt antar
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länsstyrelsen utfärdar byggnadsminnesförklaring. Den möjlighe-att en senare
givetvis beroende prästgården någonellerär byggnad ellerten attav annan

anläggning kan synnerligen märklig sitt kulturhistoriska värde,anses genom
eller miljön kan synnerligen märkligt bebyggelseområde. Föratt ettses som
skyddet kyrkligade kulturmiljöerna helheter kan de nuvarandeav som
skyddsinstrumenten sålunda framstå någon måni otympliga och kompli-som
cerade.

Genom i dag bådeförvaltar församlingskyrkoma och präst-att pastoraten
gårdarna finns goda förutsättningar för helhetssyn hur kulturmiljön bören
förvaltas sådanoch bevaras. En förvaltning bör stödjas enkelt ochettav sam-
ordnat regelverk för hela den kyrkliga miljön. Förutsättningarna för en sam-
ordnad kulturhistorisk tillsyn ocksåhar förbättrats länsstyrelsernaattgenom
sedan den l juli 1995 har för prövningen alla ärenden rörande deansvaret av
kyrkliga kulturrninnena enligt 4 kap. KML.

Skyddssystemets utformning

Det förefaller därför konsekvent den del kyrkomiljöemaävenattvara av som
prästgårdarna omfattas skyddsreglema för kyrkobyggnaderna,utgörs av av

kyrkotomtema och begravningsplatsema. betyder ståDetta de bör underatt
regler i 4 kap. KML och de kyrkliga förvalmingsorganen inte börattsamma

vidta väsentliga ändringar länsstyrelsens tillstånd.utan
starkt skäl förEtt överföra skyddsreglema till KML detärannat, att att

från bevarandesynpunkt sig betydelse huruvida prästgård liggerter utan en
kyrklig jord eller har övergått i kyrkokommunal I det fallet omfat-ägo. senare

den inte längre förvaltningsreglema i 41 kap. kyrkolagen. Om dettas av
från de kyrkliga framstårsida önskvärt överföra äganderät-attorganens som

till de kyrkliga kulturhistoriskakommunerna, bör utformningen deten av
skyddsreglema inte överföringen.utgöra ett argument mot

finns någraDet dock omständigheter problematiska. Den förstaär ärsom
inte alla prästgårdar tillkomna årföre 1940 kan ha kulturhis-att anses samma

toriska värde kyrkobyggnad ålder.motsvarande I högre grad änsom en av
fårkyrkorna de ha för ändringar minskar det kulturhisto-utsattsanses som

riska värdet. fanns ocksåDet i remissopinionen med anledning förslaget iav
promemorian 1992:2Ds Svenska kyrkans finansförmögenhet motståndett
från de kyrkliga remissinstansema så omfattande åtgärdmot etten pass som
automatiskt verkande skydd för alla prästgårdar uppförda före år 1940 skulle
innebära. Regeringens uttalanden tyder så åtgärdgenerell kanattsenare en
komma bedömas långtgåendealltför och det behövs selekteringatt attsom en

bättre 1940-årsgränsen träffar de prästgårdarsätt än verkligenettsom som
har kulturhistoriska värden. Detta betydelsefullt ocksåär det skälet attav
prästgårdarna i deras egenskap tjänstebostäder oftare andra kultunnin-änav

byggs och i delar saknar kulturhistorisk betydelse, och158 nen om repareras som
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generellt skydd därför uppfattas byråkratisktkan onödigt och för-att ett som
dröjande.

måste också beaktaMan det skydd redan har tillkommit hållerochsom
utvecklas för närvarande det arbete egendomsnämndema läg-att genom som

vård-med särskilda och användningsföreskrifter enligt 41 kap. 12 §ger ner
kyrkolagen. reform bör givetvis inte såEn utformas detta arbete blir bety-att
delselöst. bör i fortsättningenTvärtom egendomsnämndemasäven engage-

arbetsinsatseroch tillvara för genomföra väl balanserat skydd.tas att ettmang
Utredningen har avsnitti 2 föreslagit regler i KML byggnadsmin-nya om

och kulturreservat och anmälningsplikt för vissa objektävennen om en som
inte kan eller bör bli föremål för byggnadsminnes- eller kulturreservatsför-
klaring. Utredningen det möjligt utforma skyddsregler förattser som nya
prästgårdar på följande sätt.

medPrästgårdar vård- anw1‘ndningsfo‘reskrifteroch

vård-De och användningsföreskrifter egendomsnämndema utfärdat försom
prästgårdarvissa bör få gälla skyddsbestämmelser för byggnadsminnensom

Någonkulturreservat. prövning frågan prästgårdsbebyggelsenresp. av om
uppfyller kraven synnerligen märklig sitt kulturhistoriskaatt vara genom

givetvis ivärde inte aktuell detta sammanhang. får förutsättaär Man att egen-
domsnärnndema i det tidigare arbetet med föreskrifterna tillräckligt har prövat
kvalitetsaspekterna samrådi med länsstyrelsen, detta skett medäven ut-om
gångspunkt i begreppet "särpräglad miljö" och "särskilt värde exempelsom

byggnadsskick.viss tidsen
Länsstyrelserna konñrmerabör vad gäller beslut enligt KMLsom genom

och därvid de ändringar kan behövas för de skallgöra överensstämmaattsom
Ändringarmed skyddsbestämmelserformer för byggnadsminnen.gängse av

bebyggelsen står i strid med skyddsbestämmelsema skall givetvisav som
underställda länsstyrelsens prövning.vara

Någon fråga inlösenersättning eller bör inte kunna aktualiseras dåom
skyddsbestämmelsema på överförs fråndetta lag tillsätt Deen en annan.
eventuella ekonomiska verkningar skulle kunna hänföras till dem fårsom
förutsättas ha blivit bedömda under egendomsnämndens arbete med att ut-
forma fårdem och ha i det sammanhanget.accepteratsanses

Vid försäljning prästgård fortsätter skyddsbestämmelsema atten av en
gälla vid andra försäljningar byggnadsminnen.som av

Prästgårdar vård- anviindningsffireskrifterochutan

prästgårdarFör de vård-inte berörs eller användningsföreskrifter ärsom av
dock situationen Mångainte lika klar. dem torde inte ha det kulturhisto-av
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riska skulle motivera skyddande bestämmelser. Samtidigt detvärde ärsom
prästgårdarvilka bör omgärdas med skyddfortfarande oklart iävensom

frågafår kommer tidframtiden. Man räkna med denna lösa. Sam-att att ta att
det ingen anledning räkna med de kyrkliga önskemålentidigt fmns attatt att

överlåta prästgårdar antingen till eller privata kommerägarepastoraten att
överlåtelserminska. Inför sådana finns det risk urvalsarbetets effektivitetatt

oklarheter huruvida ersättning skall kunna bli aktuellhämmas ellerav om
prästgårdar,inte. Eftersom det för kulturhistoriskt värde, med dagensoavsett

redan gäller restriktioner i form skyldighet för förvaltaren in-regler attav
egendomsnämndens medgivande till ombyggnad och ändringarhämta samt

byte bör den omständigheten länsstyrelsentill försäljning och övertaratt
någrafunktion inte kunna föranleda ersättningsanspråk.egendomsnämndens

angeläget länsstyrelserna kan utnyttja tiden innan ägandeförän-Det är att
prästgårdar kulturhistoriskadrin inträder till välja de värden böratt utgar vars

skyddas.
lösning det i lagen generella kriterier för skyddDetta talar för där angesen

också generellt egendomsnämndemas befo-och där länsstyrelserna övertar
till för de kulturhistoriska värdena. Dock bör länsstyrelsernagenheter skydd

prästgårdarskyldiga inom viss tid välja de för vilka skyddande fö-utattvara
motiverade så restriktioner inte gäller längre nödvändigt förreskrifter är änatt

de övriga.
prästgårdargenerella skyddsreglema bör alla uppförts föreDe avse som

årutgången 1939 och antingen fortfarande kyrklig jord ellerärsom somav
prästgård.fortfarande och eller har varit Det behovärägs ett pastoratav av

prästgårdar uppförda före år 1940 tillräckligt kulturhisto-urval utanmenav
påpekatsriskt värde i samband med tillkomsten de reglerna iav nyasom

åläggande41 kap. kyrkolagen bör tillgodoses med för länsstyrelsernaett att
prästgårdarutgången år ståvid 1999 ha valt de bör underutsenast somav

fortsatt skydd.
restriktioner skall gälla för de fortsättningsvisLagtekniskt bör de som

prästgårdama utformade generell skyldighet förskyddade förval-vara som en
tillståndinte länsstyrelsens ändra byggnader och anläggningar.taren utanatt

tillstånd till ändringsåtgärder.Länsstyrelserna skall givetvis kunna vägra
framhållits kommer dessa generella restriktioner gällaSom redan föratt ett

prästgårdar tillräckliga kulturhistoriskaantal värden. Detta ställerstort utan
krav länsstyrelserna dels snabbt behandla ansökningar ändringsåt-att om

Ännuöverlåtelseroch vartefter dessa kommer in. smidigare det gi-gärder är
prästgårdamai förväg befriar tillräckligavetvis länsstyrelserna värdenatt utan

från tillståndsplikt, vilken möjlighet lagtexten bör upplysa om.
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Överlåtelser

tidigareinte överlåtelser kyrklig jord ellerframgått bör präst-Som avovan av
sådanadäremot angelägethindras. Detgårdar ärägs attpastoratenavsom

tillgodosetts ikulturhistoriska skyddsbehoveninnan deöverlåtelser inte sker
Överlåtelser föregås anmälan tillbör därförmotiverat.där detdc fall är av en

antingen hunnit bygg-förrän länsstyrelsenoch inte bli giltigalänsstyrelsen
överlåtelsen skeprästgården fråga, eller finner kaninadsminnesförklara att

fåtid länsstyrelsen börvärdena. Den längstaför de kulturhistoriskautan men
månader, länsstyrelsen bör givetvislämpligen tillsig kan sättas sex men

nå-meddelarså kan. Om länsstyrelsen inteståndpunkt skemeddela sin snart
överlåtelsen.sexmånadersfristen bortfaller hindretinombeslut motgot

prästgårdarYngre

Även iundantagsfall blir aktuellt, bör det liksomendast idet sannoliktom
finnaskyrkliga kultunninnena i 4 kap. KMLfråga skyddsreglema för deom

prästgårdar utgången årockså uppförts efterskyddamöjlighet att avsomen
möjlighet fatta beslut deRiksantikvarieämbetet bör därför1939. att attges om

sådana prästgårdar.också skall tillämpliga förbestämmelserna varanya

särpräglade miljöerUrvalet av

prästgårdarskydda depåpekats arbetet med välja ochtidigare börSom att ut
"som har särskilt värdemiljöer och de byggnader"särprägladeutgörsom
såtids byggnadsskic ske snabbt möjligt.på viss "exempel somensom

redan utförtsbygga vidare det arbetedet viktigtDärvid är att egen-som av
länsstyrelser och länsmuseer. Omsamarbete meddomsnämndema i egen-

finns förutsätt-fortsättningsvis aktivt driver detta arbete,domsnämndema
generella skyddet förgenomförande och därmed detningar för snabbt attett

frågan skyddsbehov bör länssty-prästgårdarna kan awecklas. När utrettsom
prästgårdar omfattasde inte bördärför kunna beslutarelsen att som vareom

användningsföreskrifter eller byggnadsminnesförklaringvård- ellersig av
tillståndsplikt.inte skall omfattasenligt 3 kap. KML vidare av

spelar det ingen roll beslutarföreslagna ordningenEnligt den vem som om
länsstyrelsen. För de hittills beslutadeegendomsnämnden ellerskydd, att

enligt kyrkolagen skall kunna gällavård- användningsföreskriftemaoch som
erfordras i de flesta fall justeringar:enligt KMLskyddsbestämmelser smärre

många före-således bytas "Länsstyrelsen" i"Egendomsnämnden" bör mot
vård-påpekats länsstyrelsen bekräfta ochredan har börskrifter. Som att an-

fall erforderliga justeringari förekommande medvändningsföreskriftema —-
enligt 3 kap.skyddsbestämmelser KML.gäller som
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Utredningen ökad vikt bör läggas vid begreppet "särprägladattanser
miljö" vid urvalet prästgårdar skall skyddas. Det ofta frågaärav som om en
helhetsmiljö där kyrka, kyrkogård och prästgård ingår, ofta också andra till-
hörande byggnader och markpartier. För medge sådana kyrkliga kul-att att
tunniljöer helhet får sammanhängande skyddsreglering kan det i vissasom en
fall lämpligt skyddsbestämmelser får utfärdas för hela det berördaattvara
området, dvs. för kyrkobyggnad,även kyrkotomt eller begravningsplats.en
Den nuvarande avgränsningsregeln i 3 kap. l § tredje stycket KML, vilken
undantar kyrkobyggnader från tillämpligheten 3 kap. sålundabör upphä-av
vas.

Den utformningennärmare förfatmingstexten kommenteras i avsnittav
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Enligt direktiven skall utredningen behovet regler för deöverväga av nya
norrländska kyrkstädema. Bakgrunden de kungliga skrivelserna frånär att
åren 1817 och 1849 gäller för kyrkstädema inte det syftemotsvararsom som
eftersträvas i dag, nämligen bevara kyrkstädemas kulturhistoriska värdenatt
och kyrkstadstraditionen.

Frågan regleringen kyrkstädema har aktualiserats någraattom av genom
hos regeringen överklagat Länsstyrelsens i Norrbottens län beslut attpersoner

med åberopande 1817 års kungliga skrivelse tillstånddem för köpvägraav
Luleåkyrkstugor i Gammelstads kyrkstad. Av handlingarna kan utläsas attav

klagandena inte velat godkänna särskilt markupplåtelseavtalett om som
Nederluleå församling ställt villkor för upplåtelse marken till ifrågava-som av
rande kyrkstugor godkännandeoch länsstyrelsen nödvändigt föransettvars

tillståndbevilja för i fråga.köpenatt
Länsstyrelsen i Norrbottens län har i skrivelse till regeringen den 15en

april 1988 föreslagit 1817 års kungliga skrivelse skulle medersättasatt nya
bestämmelser i förordningsform för kyrkstädema i länet. Förslaget till för-

innehållerordning bestämmelser kyrkstädernas användning, till-om om
ståndsplikt för förvärv kyrkstuga köp, byte gåva,eller tillsynav genom om
och straffansvar överklagandeoch Syftet med förslagetom m.m. angavs vara

åstadkomma enhetlig tillämpning och församlingarna skulle slippaatt atten
använda markupplåtelseavtal.

Vad4.1 kyrkstadär en

kyrkstad samlingEn och stallar uppförda invid kyrkanär till-stugoren som
kyrkobesök,fälligt framförhusrum allt vid också vid andra tillfällen dåmen

sockenborna hade ärende till kyrkplatsen vid marknad, sockenstämma,som
ting eller skatteuppbörd. Kyrkstaden i sin ursprungliga form utprägladvar en
säsongsbosättning och inte avsedd för boende. I mellantidema lågpermanent
kyrkstaden öde med tillbommade dörrar och stängda fönsterluckor.

Kyrkstaden kunde ligga del kyrkby eller den endautgörasom en av en
bostadsbebyggelsen vid kyrkan prästgården. Till kyrkstadsmiljön harutom

alltid hört marknadstorg med bodar, sockenstuganästan och tings-ett etten
hus med häkte.
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i kyrkan; kyrkstadshusen låg på ofriMarken tillhörde allmänhet grund.
ägde hemman i socknen hade uppföra kyrkstadshus.Endast de rätt attsom

Vid arvsskifte övergick kyrkstadshusen till den ärvde hemmanet.som
Så småningom reglerad uppifrån. Kungl.blev kyrkstaden alltmer I Maj:ts

fortsättningsvis 1817 årsnådiga skrivelser den 6 maj 1817 benämns kung-
liga skrivelse landshövdingama i Västerbottens och Norrbottens län ettgavs

ålades tillståndsprövaför kyrkstädema de byggande ochatt attansvar genom
köp kyrkstadshus.av

Länsmyndighetema har därefter olika kyrkstadsstadgor ellersätt genom
brandstadgor försökt inte bara hur kyrkstädema skulle byggassärskilda styra

också och stallar började läggas efter påhur de skulle användas. Hus ututan
ocksåvissa fall regler för hur husen skulleförhand uppgjorda planer. I gavs

ut.se
från till plats. KyrkstadenBebyggelsens karaktär har växlat plats kunde

beståoregelbunden eller anlagd efter strikt rutnätsplan. Den kundevara en av
tvåkammarstugor, tvåvå-låga eller och med sin ellerägare,var en aven-

iningshus med flera enskilt ägda kyrkstadskammare varje hus. Kyrkstadshu-
teknikbyggdes i material och använde hemma i byn,samma som mansen

eftersomofta enklare och med mindre noggrannhet, bara skulle bomanmen
där tillfälligt.

områden,lapska kyrkstaden ofta indelad i nämligen lappstadenDen trevar
kåtor bondstaden med nybyggarnasmed och härbren, ochstugorsamemas

bodar ochborgarstaden med handelsmännens stugor.
mycket omfattande anläggningar. StörstKyrkstädema kunde tillväxa ut av

innehållandeLuleå sina 420Gammelstaden i med omkringdem alla är stugor
800 med olikakammare ägare.

funktioner4.1.1 Ursprung och

kulturgeografen Bergling, den främste kännaren kyrksta-Enligt Ragnar av
funktion, byggdes regelrätta kyrkstäder först underdens och utursprung

funnits redanbörjan, det kan ha övernattningshus vid del600-talets även om
ÖvreBergling,kyrk- och handelsplatsema Kyrkstaden i Norrland,medeltida

l700-talen,merkantila och judiciella funktioner under 1600- ochKyrkliga,
protestantiska1964. Tillkomsten hänger med kyrkansUppsala samman

undervisning ipå deltagande i gudstjänsten och Luthers Lillaskärpta krav
påvid kyrkan gick inte klara dag, sockenbomakatekes. Besöken att utanen

gårdarfrån och skaffa sig logi vid kyrkan.avlägsna byar tvungna attvar
1681;lindring i kyrkoplikten infördes dock kyrkotur reglera-En genom

frånbodde inom mil kyrkan,des kyrkobesöken. Den tvungen attsom en var
tvåsöndag, inom mil Under de kyrkhel-varje störrenärvara varannan osv.

måste alla närvarande. Den inte uppfylldeoch böndagama somvaragema164
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årfick bötesstraff. Bestämmelsen kyrkotur gällde ända tillkyrkoplikten om
849.1

från1600-talet bildades lappmarkssocknama utbrytningUnder genom
Organiserad missionsverksamhet skullemodersocknama vid kusten. om-

kristna första kapellplatsema i Lapplandvända till den Detron.samerna -
försågs från börjanLycksele, Arvidsjaur, Jokkmokk och Enontekis redan-

kyrkstadsbebyggelse.marknadsplats och Kyrkstädema i lappmarkenmed ut-
också från nybyggarbefolkningen.nyttjades l600-talets slut den växandeav

Även kyrkstadsområdeni Lapplandvid kapellplatser lades detutsenare -
från årVojtjajaure i 1933.Tärnaäryngsta

blomstring inföll 1600- och 1700-talen,Kyrkstädemas under ännumen
1800-talet de livligt besökta och utnyttjade för tillfällig övemattningunder var

på betydelse mötesplats för befolkningen i kankyrkplatsen. Deras som norr
Gudstjänster och kyrkliga helger sockenboma anled-inte betonas.nog gav

till besök kyrkplatsen. deltog i sockenstämman kundening Detäta som
i sin eller kyrkstadskammare. Detsamma gjorde deövernatta stuga som var

Som marknadsplatskallade till ting eller skatteuppbörd. med fastställda
fungerade kyrkstaden riktig stad.marknadsdagar som en

särskilt trångtUnder marknaden det sängplats. I marknadsplatsensvar om
stånd från sinaoch bodar bjöd handelsmännen städerna Här kundeut varor.

sådant gården.skaffa sig inte kunde producerasockenboma Eventu-man
ellt få sälja produkter eller i Långtkunde lämna utbyte. in 1900-man egna
talet skedde del handeln i form byteshandel.en av av

Genom upprepade kyrkstadsbesöken ide fick avbrott arbetet ochettman
kunde upprätthålla kontakter från Frånmed släkt och andra byar.vänner
predikstolen inte bara kyrkans budskap också officiellakom kungörelserutan

nyheter frånoch andra delar landet och världen. Vissa helger utveckladesav
till ungdomshelger, framför allt Mikaelimäss på hösten, medan midsommar

de äldres frånriktiga storhelg. I kyrkstaden träffades ungdomar olika byarvar
äktenskapsband. Pigor och drängar utnyttjade höstens kyrkhelgeroch knöt

för skaffa sig arbete.att
Slagsmålkyrkstaden inte bara idyll. och superi problemLivet i var var

vållade myndigheterna bekymmer och till slut bidrog till attstorasom ge
dåligt 1817 års sålundakyrkstädema rykte. kungliga skrivelse tillkom ettsom

på landshövdingens Norrbottens län framställningar kungligt stödi omsvar
ocksåför åtgärder inte bara oreglerat byggande, lönnkrogar ochmot utan mot

kyrkhelgema medförde.den förlust dagsverken de storaav som

4.1.2 Kyrkstädernas ödesenare

såsekelskiftet 1900 hade samhället förändrats mycket kyrkstädemaKring att
årKyrkoplikten hade upphört 1855; kyrkobesökenmiste sin betydelse. var 165
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inte längre obligatoriska. Handel skedde inte bara på marknaderna,numera
eftersom lanthandlare hade etablerat sig i byarna. Snart kunde sigtanog man
fram och tillbaka till kyrkplatsen med bil och buss Kyrk-övernatta.utan att

kom användas sporadiskt och kyrkstallarna blevstugan onödiga.att mer
På de gamla etablerade kyrkplatsema i kustbygden kom kyrkstadsområdet
ligga hinder för tätortsutvecklingen. På många platseratt allaettsom revs

och stallar för för permanentbebyggelse. I inlandetstugor för-att utrymmege
vandlades kyrkstädema alla förbud permanentboende till nöd-trots mot— -
bostäder för de egendomslösa, för skogsarbetare, rallare och andra söktesom
sig till de snabbt växande samhällena. Dessa kyrkstäder förslummades snart
och upplevdes sanitärt problem de styrande i de nybildade munici-ettsom av
palsamhällena. Det fick följd kyrkstädema många platser saneradesattsom
bort helt eller delvis.

Det finns å andra sidan också exempel på kyrkstäder där traditionen varit
mycket stark. I kyrksamma socknar Nederluleå och Skellefteå fortsattesom

använda sin kyrkstadskammare tidigare, långt efter det kyr-attman attsom
koplikten upphört. Nya kyrkstäder har byggts gamla brunnitnärupp ner,

i påLycksele 1890-talet och i Burträsk så påt.ex. 1930-talet. Isent som
Norrfjärden och Hortlax i Norrbottens kustland har kyrkplatsen kring de nya
sockenkyrkoma från år 1913 år 1917 kompletterats med kyrkstadshus.resp.

4.1.3 Kyrkstäderna levande kulturhistoriskasom
minnesmärken

Sedan 1920-talet har kyrkstädema uppmärksammats från antikvariskt håll
märkliga kulturhistoriska minnesmärken. Sigurd Erixon vid Nordiskasom

och Bertil Berthelson vid Riksantikvarieämbetet såg tillmuseet seder ochatt
traditioner tecknades och kyrkstädernas bebyggelse inventerades.attner
Riksantikvarieämbetet och landsantikvarierna och sedan år 1976 länsstyrel-
serna har också stöd lokala hembygdsvårdare, många hållgett som
lyckades skapa opinion för kyrkstädema skulle bevaras. Detta gällde fram-att
för allt i bådade nordligaste länen.

Intresset bevara kyrkstäderna har sedan 1940-talet lett till konkreta åt-att
gärder för bebyggelsen och lagskydda denatt plan-rusta attupp genom

Årbestämmelser eller byggnadsminnesförklaring. 1996 de bäst bevaradeär
kyrkstädema utpekade kulturmiljöer riksintresse enligt NRL.som av

Alltmer ökade medvetenheten det inte räckte bevara själva bygg-att attom
naderna och miljön. För kyrkstädema skulle fortsätta leva har fun-att att man
nit det lika viktigt kyrkstadsseden,värna dvs. kyrkstadens traditionellaatt om
funktion tillfälligt logi vid sockenbornas besök vid kyrkplatsen. Försom nya

upprätthålla denna sedvänja har kyrkstadsstadgoratt arbetats fram inya ett
arbete inte bara landsantikvarier och hembygdsintresserade,engagerat166 som
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också länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län. Ett ytterligareutan
uppstått olika intressen ikyrkstädema.motiv det motsättningar mellanattvar

Skellefteå fastställdesförsta stadgan gällde kyrkstad och den 5Den nya
års1953 Länsstyrelsen i Västerbottens län med stöd 1817 kungli-avmars av

regeringsbeslut 10 oktober 1952. Sedanskrivelse och den dess harett ettga
revideratsflertal stadgor tillkommit, andra har senast revideringen av

Skelleftestadgan, den 28 1994.fastställd mars
innehållerbevara kyrkstadsseden stadgorna bestämmelser be-För att som

kommuninvånare.ägarkretsen till församlingsbor, kontraktsbor ellergränsar
Vidare finns restriktioner beträffande nyttjandet; kyrkstugan skall fortsätta att

tillfällig övemattningsbostad främst för besök vid Sam-fungera kyrkan.som
traditionen"bandet med den "kyrkokulturella betonas. Till levande kyrk-en

underhålletstadssed hör varje eller kammarägare föräven att stug- ansvarar
sin stuga/kammare.av

har kyrkstäder funnits och finns de kvar4.2 Var var

Kyrkstädema har haft sin spridning begränsad till delarna Sve-de norra av
rige, Finland och Norge. Av de 71 kyrkstäder existerat i Sverige har 47som
legat i nuvarande Västerbottens och Norrbottens län; där har kyrkstad funnits
vid så varje kyrka.gott som

Jämtlands län har samhällen Hammerdal, Föllinge och Sveg haftI som
Ångermanlandkyrkstadsbebyggelse. har Själe-omfattande I kyrkbyar som

Anundsjö Sidensjövad, och haft kyrkstad invid sockenkyrkan och det-en
Bjuråker,gäller exempelvis Ljusdal och Ytterhogdal i Hälsingland.samma

söderut det bara i Kopparberg Ljusnarsbergs församlingLängre i Väst-är
manland det märkligt funnits motsvarighet till norrländskadesom nog en

såkyrkstäderna. således förekommit i socknar medKyrkstäder har stora av-
stånd åtskilligamåste förenas med övernattning. I försam-kyrkfärdatt en
lingar har omfattande områden med kyrkstallar vuxit i anslutning till kyr-upp
kan, i i Dalarna och i Hälsingland.Leksand, Rättvik Järvsöt.ex.
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landskap KyrkstäderLän, enl Bevarade
Begging kyrkstäder

Norrbottens län 11 7
Norrbottens Lapplandlän, 7 1
Västerbottens 10län 4
Västerbottens Lappland 16län, 3

ÅngermanlandVästerbottens 2län, 0
Jämtlands 8län l
Västernorrlands län 10 0
Gävleborgs län 6 0
Västmanlands län l 0
Summa 71 6I

Som mångatidigare eller brändes kyrkstäder undernämnts storarevs ner
första hälften 1900-talet. gäller iDetta synnerhet i mellersta Norrland, därav

någrabara enstaka kyrkstugor finns kvar de forna kyrkstadsplatsema.nu
Det enda undantaget den välbevarade Ankarede kyrkstad i Jämtlandär norra

Lappmarksgränsen.nära
ÖvreI Norrland, lcyrkstadsinstitutionens kämområde, utplånades nästan

helt de imponerande anläggningarna i Arjeplog, i Kalix, vid Umeå socken-
kyrka, och i Bygdeå. ändåi Nysätra Men i dag finns här ytterligare 15 välbe-
varade kyrkstäder omfattning kvar, och med sin speciella ka-störreav var en
raktär. de intressantasteFyra och kyrkstädema ligger intill medel-störstaav
tida kyrkor i landskapen och LuleåNorrbotten Västerbotten, nämligen Gam-

Öjebyn,melstad, Piteå Gammelstad i SkellefteåBonnstan i och kyrkstaden i
Lövånger. sjuYtterligare genuina kyrkstäder kan besökas i område,samma

Överluleånorrifrån Råneå,vid kyrkplatser datum, räknat imen av yngre
Älvsbyn,Boden, Norrfjärden, Hortlax, Byske och Burträsk.

landskapet Lappland finnsI sammanhängande kyrkstadsbebyggelse kvar
fyra i Arvidsjaur,platser Ammarnäs, Falmomakke och i Vilhelmina.-
De kvarvarande kyrkstädema beskrivs här kortfattat, med särskild inrikt-

ning på deras bevarande, hur de används i dag och vilka villkor gäller. Isom
bilaga tabell 10, finns ytterligare uppgifter i koncentrerad form.

såledesVid urvalet de uteslutits, någrahar platser där bara enstaka stugor
finns heller har kåtorkvar. Inte de kyrkstugor och i tid uppförts vidsom sen
de samiska kapellplatsema Vojtjajaure och Gillesnuole tagits med, eftersom
de har så begränsad omfattning.
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4 2 1 Norrbottens län:. .
Arvidsjaur, Arvidsjaurs kommunLappstaden

Som kyrkplats går Arvidsjaurs historia tillbaka år dåtill 1570, lappkapellett
ibyggdes anslutning till äldre samisk samlings- och marknadsplats. Kringen

den första sockenkyrkan 1607 kyrkstad med skogssamemasväxte en upp
kyrkkåtor och birkarlarnas handelsbodar. När jordbrukskolonisationen i

igångLappmarken kommit på 1700-talet, utökades kyrkstaden med bönder-
kyrkstugor.nas

Kyrkan och kyrkstaden flyttades till sin nuvarande plats på 1820-talet.
1800-taletUnder kyrkstaden indelad områden:i Lappstaden, Borgar-trevar

staden och Bondstaden. takt medI kyrkplatsen utvecklades tillatt ett per-
samhälle i början l900-talet, kyrkstugoma i Bondstaden ochmanent av revs

Borgarstaden, Lappstaden, hamnade i utkanten stadsplanen,men som av
bevaras.kom Efter period förfall- år 1938 fanns här bara åtta kåtoratt en av

och 43 härbren kvar inleddes upprustning Lappstaden och den ären av nu-
uppskattat och omhuldat samiskt kulturminne. bestårI dag Lappstadenett av

32 timrade kåtor skogssamisk och 52 timrade härbren, ocksåtypav som an-
vänds för övernattning.

Nuvarande användning

Platsen har träffpunktbetydelse och kyrkstadsseden levande.ärstor som
Kåtorna nyttjas i allmänhet inte två gånger året. Kåtor och härbrenänmer om

alla i privat marken kommunen.är ägo, ägsmen av

Nuvarande reglering

För Lappstaden gäller årsedan 1954 ordningsregler, Ar-upprättatssom av
sameförening.vidsjaurs

Lappstaden byggnadsminne årsedan 1976. skyddsföreskriftemaär I
förbud rivning, flyttning och ändringar. Vidare föreskrivsmot yttreupptas att

berörarbeten äldre fast inredning endast får utföras med riksantikvarienssom
tillstånd, området får föremålinte bli för väsentlig förändring tillståndatt utan
och löpande underhåll skall utföras byggnaderna.att

Gällande stadsplan från den 25 april 1947 utpekat området upplåtetsom
för ändamålallmänt kultuiminnesmärke med restriktioner artsammaav som
i den beslutade byggnadsminnesförklarin Lappstaden medtagenärsenare gen.

årsi 1990 översiktsplan, inte markerad kulturmiljö riksintresse.men som av
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Bodens kommunBoden

Överluleå årförsamling bildades vid Lule sockens delning 1831. kyrkaEn
markområdepå Kläppen i nuvarande Bodens och därin-byggdes centrum ett

i för hemmansägama i socknen. Under for-till delades kyrkstugetomterupp
1900-talet kyrkstugoma alltmer, har dehälften övergavssta men senareav

renoverats.

Nuvarande användning

30Idag marken fortfarande kyrkan, de stiftelse.ägs stugornaav men av en
turister.används i dag för uthyrning till bl.a.De

Nuvarande reglering

länsstyrelsen utfärdad kyrkstadsstadga saknas, medan stadgarna förEn av
innehåller bestämmelser hur kyrkstugoma fårStiftelsen Kyrkkläppen om an-

upplåtas.vändas och
Detaljplan med allmänna bevarandebestämmelser den 4 april 1995.

Piteå kommunHortlax

belägen på höjd intill kyrkande kyrkstädema i Norrbotten,En yngsta enav
årvillasamhälle. Kyrkan invigdes 1917 och vid tidmitt i dagens samma upp-

envåningslängorlikafördes nio kyrkstugor intill. De alla medärstrax var--
regelbundna rader. ritadesdera fyra kammare och placerade i De kyrkansav-

och har omisskännlig nationalromantisk karaktärarkitekt E. Dahlbäck meden
da1asti1.detaljer i

Nuvarande användning

Kyrkstadsseden levande. privatägda, marken tillhör kyrkan.Kamramaär

Nuvarande reglering

Särskild stadga saknas. Inofflciellt tillämpas Länsstyrelsen i Norrbot-ett av
år 1988 utarbetat förslag till förordning för kyrkstädema, enligt vilketläntens

kyrkorådet förvärv.prövar
områdeByggnadsplan den 22 april 1961 med beteckning för kyrk-Ks -

Kulturmiljö riksintresse.stugor. av
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Luleå Gammelstaden Luleå kommun-

Luleå Gammelstad kyrkby med frånär medeltiden. Kyrkan byggdären anor
1400-talet och har välbevarad interiör med medeltida målningar. Kring den

finns fortfarande kyrkstadsbebyggelse bestående 420 kyrkstugor, deen av ca
flesta uppförda i våning med eller två kammare, vilket 800en en ger ca
kammare. Kyrkstugoma renoverades till det på 1970-talet underyttre senast
Riksantikvarieämbetets ledning.

Inom området finns också äldre bostads/borgarhus och fragment från den
stadsplan gällde under den korta period kyrkbyn platsen för Luleåsom var

Ävenstad. efter stadens flyttning till nuvarande Luleå Gammel-centrum var
staden länge administrativtett centrum.

Gammelstaden ocksåhar inslag bostadshus,ett kyrkstu-av senare men
och de äldre bostadshusen gerdet dominerande intrycket.gorna

Nuvarande användning

Kyrkstadsseden levande,är organiseradestugägarna iär drivkraftigen
kyrkstugeförening. Marken lagfarenär "krono", ställd till försam-som men
lingens disposition.

Nuvarande reglering

Kyrkstadsstadga saknas. Länsstyrelsen köp åberopandeprövar medstugaav
1817 års kungliga skrivelse och församlingen kräver dessutom under-av ett

tecknat markupplåtelseavtal med villkor.
En detaljplan gäller sedan den 16 november 1993. Den innehåller detalje-

rade utformningsbestämmelser och skyddsbestämmelser bestämmelsersamt
rivningsförbud och förhöjd lovplikt. Kulturmiljö riksintresse, föresla-om av
till UNESCO:s världsarvslista.gen

PiteåNon-fjärden kommun

Norrfjéirden bröts år 1915 socken. Den kyrkanut ritadessom egen nya av
Torben Grut, den brann och år 1967 stenkyrkamen ersattesner av en ny av
Göte Lundström. Kyrkan ligger tillsammans med kyrkstaden från år 1915
intill sjö mitt i samhället. De 31 kyrkstugoma har två våningar och pla-en är

icerade regelbundna rader. De innehåller 128 kammare.
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Nuvarande användning

allmer sällan, vilket hotaranvändskamramalevande,Kyrkstadsseden är men
tillhör kyrkan.framtid. Markenderas

Nuvarande reglering

1980.22 oktober Förvärvkyrkofullmäktige denKyrkstadsstadga antagen av
1955den 17 novemberbyggnadsplan ärkyrkorådet. gällandeIprövas av

fristående till vissa högstauppförasvilka skallkyrkstugor,området föravsatt
Riksintnessemiljö.byggnadshöjder.

Råneå Råneå kommun

och brötsdå Råneå fick sin första kyrkafrån 1600-talet,harKyrkstaden anor
1800-talet ochunderLuleå Socknensocken.församling växteut uregensom

Kyrkstadennuvarande.med dengamla kyrkanår den1857 var om-ersattes
omvandling tillSamhälletskyrkstugor.fanns här 235fattande mestsom-

Mångai Råneå.bebyggelsebildenförändratsuccessivtharkommuncentrum
iligger mittkyrkstadsbebyggelsen,rivits. Aväldre hus har centrum,som

kvar.tolv kammaremedendast tiofinns i dag stugor ca

användningNuvarande

utsträckning vid dei visssinafortfarandeanvänds ägareKyrkstugorna av
försvinna. Markenhållerkyrkstadsseden ägskyrkhelgema, attstora men

kyrkan.av

Nuvarande reglering

kyrkstadsstadga finns.Ingen
1954novemberstadsplan ändrad den llkyrkstadsområdet gällerFör en

vånings-bestämmelserbefintliga hus ochreservatsbestämmelser förmed om
byggnader.förbyggnadshöjdantal och nya

ÄlvsbynsÄlvsbyn kommun

Älvsbyns Om-jordbruksbygd med medeltidaisamhälle är centrum anor.en
årsocken 1874.Piteå 1781 ochsockenrådet kapellag underblev eget egen
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kyrkstadsområde därochår 1813 ladesinvigdeskyrkanVid utett upp-som
ikammaretvå våningar, med fleraelleri30 kyrkstugorallmogenförde en

vidväl samladeligger 32I dagtillhörande olika hemman.varje stugorstuga,
åren 1929-1970.i olikakyrkan. harDe etapperrenoverats

Nuvarande användning

kyrk-kyrkhelgeranvänds vidprivata ochfortfarandeKamrama är stora -
Älvsbyns kommun.tillhörhålls levande. Markenstadsseden

Nuvarande reglering

be-kyrkorådet. Detaljplan medförvärvfinns ochKyrkstadsstadga prövas av
iKyrkstaden ligger1993.fastställd den 13 septembervarandebestämmelser

Älvsbyns riksin-kulturmiljömarkeratssamhälledelden avsom ensomav
frånutvecklingenpå pedagogiskthärBebyggelsen speglar sättetttresse.

handelscentrum.till moderntoch kyrkplatsjordbruksby

Öjebyn PiteåPiteå kommunGammelstad-

Öjebyn år börjadePiteå år 1408. Sammasockenförkyrkligtblev centrum
Piteå sitt förstahade härplats. Stadenstenkyrka dennauppföraman en

kyrkstads-borgargårdarna med böndernasblandadesåren 1621-1666läge -
Öjebyn 1720-talet,del ryskabrändes tillhus. trupperstor men enner av

Än bestånd 160omfattandei dag ligger härbyggdeskyrkstad ett avupp.ny
uppförda undertvå våningar, de flestakyrkstadshus iålderdomligatimrade

kyrkplatsenförde tillgamlasamlade utefter del800-talet. De vägarär som
medblandasalltmerKyrkstaden komfrån kringliggande byar. att per-upp

Öjebyns tillkyrkplatsgamla1960-talet har växtgårdar. Sedan ut enmanenta
Riksan-rustadesKyrkstugomabebyggelse.blandadmedtätort genomupp

1970-talettikvarieämbetet

användningNuvarande

alltmeranvänds500 kamrarnadeKyrkstadsseden levande,är även caom
kyrkan.Markensinasällan ägsägare. avav
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Nuvarande reglering

Den enda stadga finns den byggnads- och ordningsstadgaär fast-som som
ställdes den 12 september 1895 länsstyrelsen. Piteå landsförsamling arbe-av

aktivt för kyrkstadens fortlevnad kulturminnesmärketar för bygden.ettsom
En fastighetskommitté övervakar byggnaderna underhålls efteratt ägarnaav
den vägledning församlingen gett ut.

Stadsplan med bevarandebestämmelser fastställd den 6 maj 1970. Kul-
tunniljö riksintresse.av

4.2.2 Västerbottens län:

Ammarnäs Sorsele kommun

Samhället Ammarnäs ligger enklav i Vindeltjällens naturreservat.som en
Strax kyrkan, nationalromantiskt frånväster verk åren 1910-1912ettom av
Torben Grut, ligger kyrkstaden område för detta ändamålett avsattessom

årKungl. skrivelse 1905. Det främst Gransi och Ransgenom var samerna
samebyar hade behov övemattningsmöjligheter vid kyrkbesökensom av —
här finns tolv stolpbodar härbren, de flesta timrade och fönsterlösa, och en
kyrkstuga, byggd torvkåta.samt en senare

Nuvarande användning

Kyrkstadsseden levande, härbrenaär används sina främst vid kyrk-ägareav
besök och andra besök i samhället. Marken tillhör kommunen.

Nuvarande reglering

Särskild stadga saknas.
frånByggnadsplan den 30 december 1975 med kulturreservatsbestämmel-

Skyddad länsstyrelsebeslut år 1950 enligt 1942 års lag skyddser. genom om
för kulturhistoriskt märkliga byggnaderrByggnadsminnesförklaring förbe-
reds. Ingår i kulturmiljö riksintresse, omfattar de äldre delarnaen av som av
Ammarnäs samhälle.

SkellefteåBurträsk kommun

Den äldsta mycket omfattande kyrkstaden brann år 1930. En enda stuganer
lyckades rädda den står det hembygdsområde, ladesman nu utsom-174
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manKyrkstadsseden dock så stark och levandekyrkstadsplatsen. attvar er-
intill.de försvunna med kyrkstadshus Tre dessastraxsatte stugorna nya av

står fortfarande kvar. De liknar samtida hyreshus i 48trä, men rymmer sepa-
kyrkstadskammare.rata

Nuvarande användning

används i dag huvudsakligen för övernattning vid kyrkbesök.Kamrarna än
kommunen.Marken ägs av

Nuvarande reglering

Kyrkstadsstadga saknas.
område hembygdsgårdUtlagt för 0.d. i stadsplanen den 15 januarisom

1985.

Skellefteå kommunByske

tillkom åren årByske kyrka och kyrkstad efter sockenbildningen 1867. I en
från årplan 1870, fastställd länsstyrelsen år 1875 tillika med bygg-av en

nadsordning, lades 89 kyrkstugutomter fler byggdes inte änut, stugormen
åtta stårde fortfarande kvar. Hälften tvåvåningshus, lär dit-ärsom som vara

från Skellefteå kyrkstad.flyttade Kyrkstadskamramas antal 49.är

Nuvarande användning

Kyrkstadsseden levande. Kamrarna till övervägande del försam-är ägs av
lingsbor och nyttjas vid kyrkhelgema. Marken kyrkan.ägs av

Nuvarande reglering

utlagd kulturreservat vid stadsplaneändring den 22Kyrkstaden decembersom
1987. Byggnadsminne februari 1986den 24 med rivningsförbud och förbud

förändringar.exteriöramot
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Fatmomakke Vilhelmina kommun

Fatmomakke, ligger fjällsluttning vid Kultsjöns ände,västrasom en norra
har sedan gammalt varit mötesplats för Vilhelminasarnema. Sedan 1790-en

ocksåtalet har här funnits kapell, det nuvarande invigdes år 1885. Tidigtett
övemattningskåtor kapellplatsen,växte och sedan 1830-talet tim-ävenupp

rade kyrkstugor för de nybyggare bosatt sig i Kultsjödalen. I dag domi-som
Fatmomakke kyrkstad brädkåtor och stolpbodar,neras av sarnemas som un-

der decennier ökat i antal och i dag tillsammans uppgår till 87. Vidsenare
stranden ligger nio kyrkstugor. En prästbostad, länsmansstuga, häkteetten
och tjänstebostad for länsstyrelsen finns här också.

nedgångsperiodEfter återuppväcktes kyrkstaden 1940-talet och plat-en
fick upprustning. En renoveringsomgång startade 1970-talet, dåsen en ny

den nuvarande Fatrnomakkestyrelsen inledde sitt arbete.

Nuvarande användning

kåtorKyrkstadens och och boende iägs Kultsjödalen,stugor, som av samer
används fortfarande bara vid kyrkhelgema. Platsen välbesökt turistmål;är ett

1994 invigdes Kulturum/Fatmomakke i kyrkstugoma. Mar-sommaren en av
ken kyrkan.ägs av

Nuvarande reglering

Länsstyrelsen har den 21 augusti 1974 fastställt föreskrifter Fatmomakkeom
kapellplats, med revidering den 28 1994. Platsen förvaltas Fatmo-mars av
makkestyrelsen, kyrkofullmäktige, Fatrnomakke Sameföreningutsessom av
och länsstyrelsen.

Någon detaljplan för området finns inte. Fatmomakke sedan år 1990är
i kommunens översiktsplan kulturmiljö riksintresse.upptagen som en av

Lövånger Skellefteå kommun

Lövånger de medeltida socknarna i Västerbottensär län. Den nuvarandeen av
gråstenskyrkan uppfördes omkring år 1500. Strax kyrkan liggernorr om
kyrkstaden ålderdomligt intryck med oregelbunden planettsom ger en som
följer Utmed ligger låga117 kyrkstugorterrängen. med eller tvågatorna en
kammare sammanlagt 230 kammare påoch stallområdena i utkantenca
finns 30 timrade stallar bevarade. Den äldsta dateradeännu bär årtaletstugan
1746.
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år 1874, då sockenstugan och del kyrk-inträffadebrandEn större en av
påsaneringsplan utarbetades redan 1930-talet. Löv-Enstaden brann ner.

de flesta och ställde sighembygdsförening lyckades förvärvaångers stugorna
årklar 1942. Somrarnaför den upprustningsetappeni störstaspetsen varsom

tegeltak lades brand-fasadrenovering och1958-1959 fick stugorna en nya av
Åren 1965-1983 inreddes antalspåntaken.skäl i stället för de tidigare ett stort

dock bibehålla tillhotellstandard. Originalinteriörema lyckadestillstugor man
Övriga åren fåtthar 1989-1995del. och stallarna exte-stugorstor en varsam

riörrenovering.

Nuvarande användning

konferensanläggning och drivsfungerar i dag hotell- ochKyrkstaden avsom
någralevande. Med undantagstiftelse. Kyrkstadsseden inte längre ägsären

hembygdsförening.Lövångerskyrkstugoma av

Nuvarande reglering

innehåller bestämmelser med bevarandesyfte.Stiftelsens stadga
stadsplaneändring den 18 maj 1987.Skyddad kulturreservat vidsom

Kulturmiljö riksintresse.av

SkellefteåSkellefteå kommunlandsförsamling, Bonnstan

Skellefteå har medeltidskyrka ombyggd till klassicistisktlandsförsamling en
1700-talet arkitekt Rijf. Kyrkstaden, kalladvid Jacobtempel slutet av

dit flyttadespå älvbrinken kyrkan, denligger väl samladBonnstan, öster om
drabbats brand. En regelbundenår 1835, sedan den äldre kyrkstaden hade av

området. del kyrkstu-det En gamlaplan med centralt ladesett torg ut nya
i rader, deoch kyrkstadshus timradesflyttades dit, tätastora uppnyagor

två våningar med fyra kammare i varje plan.byggdes högaflesta
År vårdkyrkstadskommitté för skötsel och den1943 bildades stora,aven

kyrkstaden gjordes under krigs-kyrkstaden. för räddaförfallna Insatser att
på grundlig utvändig renovering och markarbetenåren och 1950-talet. En ge-

åren 1978-1987.nomfördes
med flerbestår kyrkstadshus med 392 kammare116Bonnstan änav

elektricitetkamrama saknar avlopp och000 olika Eftersom1 ägare. vatten,
kyrkstadsområdet. många stallar-inom Av detvå sanitärstationer inrättatshar

finns i dag bara kvar.trena
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Nuvarande användning

Kyrkstadsseden levande. Kyrkstadskamrama fungerarär för övematming vid
kyrkhelger och andra stadsbesök och har social betydelse. Markenstor ägs av
kyrkan.

Nuvarande reglering

Kyrkstadsstadga fastställdes länsstyrelsen år 1953 och reviderades år 1994av
med hänvisning årstill 1817 kungliga skrivelse. En särskild kyrkstadssty-
relse, utsedd kommunfullmäktige, kyrkofullmäktige och Riksantikvarie-av
ämbetet för kyrkstaden och för register kammaransvariga.överansvarar

från årStadsplan 1949 gäller fortfarande. Byggnadsminnesförklaringen år
1982 innebär rivningsförbud förbudoch exteriöra förändringar. Ingår imot

omfattande kultunniljö riksintresse kring socknens kyrkligaen centrum.av

Vilhelmina Vilhelmina kommun

Vilhelmina kyrka uppfördes på sin nuvarande högt belägna plats på 1840-ta-
let. Samtidigt flyttades kyrkstadsområdet sluttningen och sockenbomaupp
började timra sina kyrkstadshus efter rutnätsplan. I regel uppfördes deupp en

korsbyggnader med farstu och i eller två våningar. Kyrksta-tresom rum en
den mellan åren 1850-1870växte och blev de i inlandet.störstaupp en av
Vid slutet 1800-talet blev många kyrkstugor permanentbostäder i detav
växande samhället Vilhelmina. I vid landsvägen inreddes handels-stugorna
bodar och sockenstugan i kyrkstaden blev kommunalhus 1891. När muni-

Årcipalsamhället bildades ingick kyrkstaden del 1921centrum.som en av
förstördes 50 i eldsvåda, står 26 kvarännu bl.a.stugor stugorca en men -
raden handelsbodar vid Storgatan liksom den välbevarade sockenstuganav -
och gästgiveri.ett

Under 1900-talets första hälft blev kyrkstadshusen och förfallnamer mer
och planer fanns de skulle rivas. insiktenMen anläggningens kultur-att om
historiska värde Vid början 1960-taletväxte. upprättades renoverings-ettav
förslag åroch 1967 den första upprustningsetappen sin början i kommu-tog

regi.nens

Nuvarande användning

Kyrkstadshusen används elevbostäder, hotell och butiker. Marken ägssom
kommunen.av
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Nuvarande reglering

Kyrkstadsstadga saknas.
Utlagd kulturreservat i stadsplan den 3 Ingårjuli 1984. i kultur-som en

miljö riksintresse kring kyrkan Vilhelminai centrum.av

4.2.3 Jämtlands län:

Strömsunds kommunAnkarede

BlåsjönAnkarede vid Stora i Jämtland blev kapellplats vid börjannorra av
då1800-talet, hade sedan länge fungerat förmötesplats imen som samerna

Frostviken. Kring kapellet torvkåtor för ha logi vidsatte attsamerna upp som
År stårkyrkhelger. 1996 30-tal kåtorhär de flestaettsommarens numera

täckta med bräder, fem härbren tiooch kyrkstugor. sistnämnda harDe
Blåsjöboma,byggts tillhör länsstyrelsen.prästen,stugaav men en en annan

från årDet nuvarande träkapellet daterar sig 1896.

Nuvarande användning

Kyrkstadsseden levande. Marken kyrkan.är ägs av

Nuvarande reglering

Kyrkstadsstadga stället gåvoskrivelsesaknas. I har gällande marken frånen
år 1895 försedd med villkor nyttjandet, fungerat reglering. Numeraom som
förvaltas kapellområdet byggnadskommitté tillsatt kyrkorådet medenav av

kyrkorådet,för Blåsjöns byamän Kåta-och sameföreningen.representanter
området rådförvaltas med för sameföreningen och deett representanter deav

i området.samebyarna
Områdesbestämmelser den 22 december 1993. Kulturmiljöantagna av

riksintresse.

4.3 Nuvarande regler för kyrkstädema

Följande regler har utfärdats för kyrkstädema.
års1817 kungliga skrivelse egentligen två skrivelser till landshövding-är

i Västerbottens Norrbottens recitdelenI skiljer sig skrivelsemaarna resp.
något åt, såi beslutsdelen de identiska. skrivelsema,Iär gottmen som som
här singularforrn, förordnades Västerbottensbenämns i med verkan för och

179



SOU 1996: 128

Norrbottens län 1 inga kyrkstugor fick uppföras och inga köp fickatt nya
tillstånd,genomföras länsstyrelsens 2 tillstånd inte skulle för denutan att ges

bor inom mil kyrkmilen från kyrkstaden och 3 förbud skulleattsom en
råda handel vid marknadstidema; handelsbodarna skulle obe-mot utom vara
bodda och tillslutna. Genom kunglig skrivelse den 9 november 1849en ny

iupphävdes praktiken punkten varför närboende sedan dess har kun-även
tillståndbeviljas köpa kyrkstugor.nat att

bör observeras 1817 års skrivelse innehållerDet inte något förbudatt mot
rivning eller ändring bebyggelsen. innehållerInte heller den något förbudav
för andra församlingsbor köpa eller bygga kyrkstuga. Syftet medän att re-
gleringen hindra "missbruk, ledande till sedeförderf, sysslo-attangavs vara
löshet och andre oordentligheter.

Den enda bevarade kyrkstaden utanför de bådanämnda länen, nämligen
JämtlandsAnkarede i län, inte beröras 1817 års skrivelse nå-ellersynes av

föreskrift.motsvarandegon
åberopande årsMed 1817 kungliga skrivelse utfärdade Länsstyrelsen iav

Västerbottens län år 1868 ordningsstadga för kyrkostädema i länet. För-en
ordnings- underhållsregleroch finns där regler avgifter till kyrk-utom om

stadskassan för handelsverksamhet regler hur hus skall placerassamt om nya
och byggas och tillstånd länsstyrelsen fordras för uppförande. Be-attom av
stämmelserna måste uppfattas delvis obsoleta, ordningsstadgansom men

åromtrycktes 1986 i länets författningssamling.
Samma årlänsstyrelse utfärdade 1953 med hänvisning till 1817 års skri-

velse Skellefteå kyrkstadföreskrifter för i huvudsak innebär köp- ochattsom
byggtillståndsfrågor har delegerats till kyrkstadsstyrelse utsedd kom-en av

kyrkofullmäktige och Riksantikvarieämbetet, vissa regler gällerattmunen,
underhållför nyttjande och och bötesstraff kan följa vissa överträdelser.att

Föreskrifterna århar ändrats 1994. Kungl. Majzt hade före föreskrif-senast
iantagande beslut den 10 oktober 1952 medgett köp- och bygg-ternas ett att

tillståndsfrågoma fick överlämnas till kyrkstadsstyxelse.en
Vidare har årenlänsstyrelse 1972 och 1974 åberopandemedsamma av

1817 års skrivelse utfärdat föreskrifter för Fatmomakke kapellplats påsom
motsvarande delegerat köp- och byggtillståndsfrågoma till särskiltsätt en

Äveninnehållerstyrelse och förvaltnings- och straffregler.sammansatt som
dessa föreskrifter ärhar ändrats 1994. I föreskrifterna åberopades även ett
beslut Kungl. Maj den 14 juli 1916 vari medgetts Vilhelmina försam-attav

fåling avgiftsfritt skulle disponera förplats bl.a. kyrkbyhus i Fatmomakke
villkorunder länsstyrelsen kunde finna lämpliga förskriva.attsom

NorrbottensLänsstyrelsen i län årmeddelade 1931 ordningsstadga fören
ÅrLuleå Gammelstad, denna årupphävdes 1971. 1895 hade länsstyrel-men

Öjebyn.fastställt stadga kyrkostaden Piteå landsförsamlingför isen en
Denna, omfattade bestämmelser både plan- och ordningskaraktär, harsom av

återfunnitsemellertid sedan länge inte i länets författningssamling och alltsåär
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föreskrifter"stadgor" ochfinns andraföreskrift. Detintemeningi denna en
länssty-fastställtsharingenkyrkstädema,norrbottniskaför de avsommen

relsen.
liknandeochordningsstadgorinnehållet iupplysningarYtterligare om

4.2.avsnittfinns i

överväganden nuvarande reglergiltigheten4.4 avom

fortfarande,för sigi ochgällerskrivelsekungligaårs1817 men ger
ochtillstånd till köpfrågorandra änlänsstyrelserna prövainte rätt att

delegationochföreskrifterAndrakyrkstugor.bygge avav
ellergällande. Den ägerintekantillståndsbefogenheter somanses

for hurvillkorbestämmamöjlighetharkyrkstugorupplåter mark för att
används.stugorna

utgångspunkterOffentligrättsliga4 4 1..
normgiv-reglerRF med dessregeringsforrn1974 årsTillkomsten omav

iför deförutsättningarharÖvergångsbestämmelserochningsmakten gett nya
Beträffande RF:sgiltighet.föreskrifternasnämndaföregående avsnittetdet

till avsnitt 7.hänvisasfördelningdessochnormgivningsmaktenregler om

skrivelsekungliga7 års181Giltigheten av

reglersådanaskrivelse konungen ärårsbestämdes i 1817Vad ensamavsom
näringsverksamhet,delTill vissriksdagen.måste beslutas avnumerasom

riksdagenanläggningar kanbyggnader ochåtgärder medförtillståndsplikt
regeringenmyndighetellerregeringentillöverlämna§ RF8 kap. 7enligt som

föreskrifter.meddelabestämmer att
beslutamedverkanriksdagensmöjligtinteenligt RFdet är omAtt att utan

skri-i dennareglernainteinnebärårs skrivelse1817motsvarande attregler
tillövergångsbestämmelsemapunkt 6Enligtgiltighet.saknarvelse numera

ordningtillkommit i dende inteföreskrifternämligen äldre ävengällerRF om
alltså fortfarande.gällerårs skrivelse1817föreskriver.RFsom

föreskrifterlänsstyrelsensGiltigheten av

bemyndigandenocksåÖvergångsbestämmelsema äldrebehandlar atttill RF
beslutatsfår, de harbemyndigandenSådanaföreskrifter. avmeddela om
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konungen och riksdagen eller riksdagengemensamt utnyttjas tillsav ensam,
riksdagen bestämmer annorlunda. Däremot får inte bemyndiganden gettssom

konungen utnyttjas. 1817 års skrivelseav utfärdadesensam numera av
konungen och kan redan detta skäl inte innehålla någotensam bemyndi-av
gande giltigt. Detsammaär gäller 1916 års beslutsom numera konungenav
beträffande villkor för Vilhelmina församlings disposition kyrkstadsmar-av
ken i Fatmomakke.

Därtill kommer det i 1817 års skrivelse inte någotatt nämns ytterligareom
befogenheter för länsstyrelserna demän Det får därför be-angettssom ovan.
traktas expansiv tolkning Länsstyrelsen isom Västerbottensen att länsom
har gjort meddela föreskrifter med direkt hänvisning till skrivelsen.

Oavsett det enligt äldre konstitutionell praxis kunde förekommaom fö-att
reskrifter meddelades myndigheter bemyndigande så gällde iutan fallav vart

länsstyrelsennär efter ikraftträdandet års1974 RF ändrade föreskrifternaav
för Skellefteå och Fatmomakke kyrkstäder uttryckligt krav på sådantett be-

Ävenmyndigande, beslutat riksdagen. det skulle kunna hävdasav fö-om att
reskrifterna gäller i sin äldre lydelse, blir det ändå ovisst vilka bestämmelser

skall giltiga och hur de skall tillämpas.som Den konstitutio-numera anses
nella basen för föreskrifterna förefaller i varje fall så bräcklig det knappastatt
kan tillrådas bygga vidare den.att

Giltigheten överlämnandet tillståndsprövning till kyrkstadsstyrelsemaav av

Då Länsstyrelsen i Västerbottens län i sina föreskrifter med regeringens
medgivande delegerat köp- och byggtillståndsfrågor och andra befogenheter
till kyrkstadsstyrelsema för Skellefteå och Fatmomakke har den dessutom
beslutat i angelägenhet regleras i RFen annan avvikersättsom ett som
från äldre konstitutionella förhållanden.

Vad länsstyrelsen här har gjort överlämnaär myndighetsutövningatt till ett
inte ligger inom sig statlig eller kommunalorgan som förvaltningvare utan

Överlämnandeskapats för speciell uppgift. förvaltningsuppgifteren tillav
korporationer eller enskilda subjekt har visserligen förekommit sedan garn-
malt, fordras enligt 11 kap. 6 § RF det finns lagstödmen numera föratt ett
åtgärden i den mån den också innefattar myndighetsutövning, vilket här helt
klart fallet jfr Hansär Ragnemalm, Regeringsformen 11:6, Förvaltnings-
rättslig tidskrift 1976, 105.s.

Här saknas lagstöd och det finns inte heller någon övergångsbestämmelse
till RF det möjligtgör utnyttja befogenheteratt överlämnatssom innansom
RF trädde i kraft. Den köp- och byggtillståndsprövning utförs desom av

styrelserna med stöd föreskrifterna därförresp. också sakna stöd iav synes
RF. Saknas sådant stöd, och finns det ingen övergångsbestämmelse låtersom
äldre regler leva vidare, gäller inte de äldre reglerna Håkan Strömberg, Sve-
riges författning, 1995, 103.182 s.
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överlämnas till bolag,förvaltningsuppgifterfårkap. 6 § RFEnligt 11
individ. Kyrkstadsstyrelsernaenskildstiftelse ellerförening, sarnfällighet,

vissaföreskrifternahar inrättats parter,sammansatt av menorgansomgenom
Även dettaeller fysiskasig juridiskakan inte personer. avanses vara vare
förenliga meddem intelänsstyrelsen velatbefogenheterskäl deär gesom

RF.
följsändå respekteras ochreglersig kan äldresak förEn att omsomvara

avgörande förmånga kyrkstäder. Dettycks fallet igällande. Detde varavore
månstår sig i denreglerna knappastmåste de äldredockutredningen, attvara

ifrågasätts.de
klartsålunda de endaförefaller detSammanfattningsvis som om numera
medårs kungliga skrivelseföreskrifterna 1817offentligrättsligagällande är

föreskrifterinte möjligt i dessaEnligt RF detårs ändring i denna.1849 är att
byggtillstånds-föreskrifter köp- ellermeddelainläsa bemyndigande attett om
nuvarande ly-med RF:smöjligt för riksdageninte hellerprövning. Det är att

myndig-överlämnabemyndigande ellermotsvarandebeslutadelse attettom
kyrkstadsstyrelsemas karaktär.hetsutövning till ett organ av

utgångspunkterCivilrättsliga4 4 2..
någonså alltidkyrkstadskammare änochKyrkstugor ägs gott annansom av

därför betraktauppförda. Juridiskt dededen mark där ärden är attägersom
överlåtelser gäller inte och lag-formkrav vidJordabalkenslös egendom.som

använda lös egendombeviljas för förvärv. Rättenfart kan inte att annans
överenskommelse.beroendemark är av

Även det ikyrkstäderna.dominerande markägaren i"Kyrkan" denär om
lär välkyrkorättslig det innehavet,något oklart vilken ärfall kan naturvara

förvaltningsbehö-uppträderkyrkligtfall finnasdet i alla ett somorgan som
rigt.

"krono"marken redovisadLuleå Gammelstad,fall,vissa ärI t.ex. som
disposition. Bodenförsamlingens Iställd tilländå enligt gjord utredningmen

fallstiftelse. I femkyrkstugomamedan ärmarken i kyrklig ägsägo,är av en
kommunen markägare.

fristående fastig-rättsligtavstyckats tillfå kyrkstugor hanågra fallI synes
hand.både imark ochheter, där är ägaresstuga samma

obestritt harvarje kyrkstad finnsförhållandet det förDet ettatt organ som
få,självständiga fastigheternaoch de ärtill markendispositionsrätten att ger

ochkyrkstugoma derascivilrättslig regleringutgångspunkt förstark avenen
någoninte självklarkyrkstadslägenhetema har rättInnehavamanyttjande. av

villkoren. Att lä-med markägarenanvända dessa överensattutanatt omvara
inte heller de kanoch säljas innebär använ-bortkangenheterna ärvas, attges

samtycke.på markdas utan 183annans
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Ett alternativ till offentligrättslig reglering sålundaär regler grundaren som
sig det förhållandet någon den mark kyrkstädemaäger står på.att som

civilrättsligaDen utgångspunkten också ha antagits församlingensynes av
i Nederluleå, år 1982 Standardavtalupprättat med villkor för mark-ettsom
upplåtelse inom Luleå Gammelstad. fleraI andra fall uppträder markupplåta-

med anspråk på de innehar kyrkstugor skall följa vissaattren regler,som
tagit sig uttryck i stadgor och föreskrifter, i regel kyrkofull-som antagna av

mäktige eller kyrkorådet och i fall inte gällande offentligrättsliga fö-vart som
Öjebyn,reskrifter Boden, Råneå, Norrfjärden och Hortlax.

Markupplåtelseavtalet för Luleå Gammelstad har kortfattat antyddessom-
redan i inledningen till avsnitt 4 blivit kontroversiellt flera skäl. Redanav-
etablerade kyrkstuguägare sig inte bundna det. Länsstyrelsens in-anser av
ställning bevilja köptillstånd endast för den köpareatt skriver på avtaletsom
har inte köpama, bl.a. därför avtaletaccepterats begränsaattav ansetts nytt-
janderätten långtgående den fram årsätt tillett än 1971 gällande ord-mer
ningsstadgan, se ovan.

Det torde dock inte kunna ifrågasättas dispositionsrätten till markenatt ger
möjlighet reglera nyttjandet jfr NJA 1947 196 II. förhållandeatt I tillen s.

den förvärvar kyrkstuga detta odiskutabelt;är bristandesom överens-en en
kommelse med markupplåtaren denne möjlighet inte tillåta nyttjandetattger

Visserligen skulle i sådan situationstugan. konsekvens kunna bliav en en att
fraktas bort, detta knappaststugan det förvärvarenär önskar. Imen som

vissa fall kan dessutom rivning förbjuden på grund byggnadsminnes-vara av
förklaring eller planbestämmelser. Ingen kan sålunda någotha egentligt in-

förvärva kyrkstuga inte fårtresse användasatt och där tillträdet kanav en som
hindras på det vederbörandesättet i fall inte rättsli fåratt användavart vä-gen

parkeringsplatser, inom kyrkstadsområdet.vattenpostergar, m.m.
förhållandeI till redan etablerade eller till demstugägare frå-ärver ärsom

problematisk. Deras nyttjanderätt dock inte tidsobegränsadärgan jfrmer
7 kap. § jordabalken5 och kan bringas till upphörande uppsägning.genom
I den mån det inte redan sedvana eller form bindande förut-genom annan av
sättning för nyttjandet kan etablerat nyttjanderätten har vissa be-attanses
gränsningar, dvs. den underställd "godär kyrkstadssed, kanatt den in-som
nehar dispositionsrätten till marken sikt skaffa sig möjlighet få villkorenatt
reglerade.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har nämnts inte köptill-attsom genom ge
stånd för den godkännavägrar markupplåtelseavtalet för Luleå Gam-attsom
melstad, sökt påverka det civilrättsli förhållandet mellanatt stuginnehavarega
och markinnehavare så det överensstämmer med "god kyrkstadssed".att Ge-

avslagsbesluten överklagats och klagomålenatt fortfarande inte harnom av-
gjorts regeringen, kan emellertid inte dettasäga framkomligav ärman om en

begränsa nyttjanderätten.väg Som framhållitsatt finns det dock inte nå-ovan
stöd för sådan begränsning i 1817 års skrivelsegot fråganoch vadären re-184
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på. påpekats i direk-på överklagandena Somskall grunda avslaggeringen ett
års det syfte efter-bestämmelserna i 1817 skrivelsetiven intemotsvarar som

kyrkstädemas kulturhistoriska värdennämligen bevarasträvas attnumera,
kyrkstadstraditionen.och

från utgångspunk-reglering civilrättsligaförefallerSammanfattningsvis en
lättframkomlig offentligrättslig reglering,erbjuda änvägter en omen mer

Markupplåtarenspåverka används. rättighetvill hur kyrkstugoma attman
upplåtelsen framstå självklar och därmedvillkor för torde som mer ac-ange

föreskrifter ställer kyrkstugoma underceptabel för de inblandade än som
Luleåmyndighet. förefaller bara i Gammelstadkontroll statlig Det varaenav

förhållandet mellan kyrkstuguägare och markägare,det blivit problem isom
ställen.kyrkliga ordningsreglema andramedan de accepterasm.m.

reglering byggd äganderätten till markenytterligare fördel medEn ären
påefterlevnaden de uppställda villkoren kommer liggaför attansvaretatt av

för tillsynen.det har lättast att svaraorgan som

överväganden kyrkstädemas fysiska bevarande4.5 om

få skyddsreglerikyrkliga kulturminnen ochKyrkstädema bör ses som
underhållas såReglerna innebära kyrkstädema skallKML. bör att att

värde inte minskar eller förvanskas. Väsentligakulturhistoriskaderas
bör stå prövning.ändringar kyrkstädema under länsstyrelsensav

också besluta anmälningsskyldighet vidLänsstyrelsen skall ägar-om
inom kyrkstäder.byten

huvudfrågoma:vidare här inriktas tvådiskussionen kommer deDen att
vilkakan lämpligen för det fysiska bevarandet och 21 vilka regler ges av

så ordningreglera nyttjandet i vidare mening, denkan för ärattatt somges
upprätthålls och och främmande brukförenlig med god kyrkstadssed avnya

stånd.kommer tillintestugorna

4.5.1 Värdering bevarandelägetdet aktuellaav

Skellefteåaktuella skyddsläget endast kyrkstäder Byske, ochDet är treatt
omfattas interiörerArvidsjaur byggnadsminnesförklarats. I inget fall av

återstående kyrkstäder, Fatmomakke, berörsskyddsföreskrifter. Alla utom av
in-planbestämmelser. Planer tillkomna före PBL kunde inteäldre eller nyare

Lövånger,nehålla och sådana planer gäller i Burträsk, Byske,rivningsförbud
RåneåNon-fjärden,Skellefteå, Vilhelmina, Arvidsjaur, Hortlax,Ammarnäs, 185
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Öjebyn. Älvsbyn.och PBL-planer gäller för Luleå Gammelstad, Boden och
Detaljplanen för Gammelstaden innehåller både rivningsförbud och skydds-
bestämmelser och dessutom detaljerade utformningsbestämmelser för till-
kommande åtgärder, ombyggnader förhöjd lovplikt. Den planensamtm.m.

alltså grad bindande skydd byggnadsminnesförklaring.ger samma av som en
övriga fall innehåller bådeI de äldre planerna och den planen för Bo-nya

den användningsbestämmelser för kulturhistoriskt värdefulltyp reservatav
bebyggelse, sådanskydd markanvändning medför skadamotsom ger som
byggnaderna. fallI vissa kompletteras användningsbestämmelsema med ut-
formningsbestämmelser, intedock särskilt precisa. Reglerär bygg-som om
nadshöjd finns dock i vissa planer.

Även planbestämmelser inte kan uppfattas rivningsförbud ellersom som
skyddsbestämmelser har dock den verkan de identifierar kyrkstadatt resp.

kulturhistoriskt särskilt värdefull bebyggelse, sålunda sådan bebyggelsesom
enligt 3 kap. 12 § inte fårPBL förvanskas. Förvanslmingsförbudet blirsom

tillämpligt frågor lov för rivning ellernär ändring bebyggelsenom annan av
skall Förbudet gäller för åtgärderprövas. inte kräver lov.även Brott motsom
förbudet påföljderkan leda till och ingripanden byggnadsnämnden enligtav
10 kap. PBL. Utformningsbestämmelsema blir tillämpliga främst vid ändring

bebyggelsen, i de fall där byggrätt finns för kyrkstugor, iav t.ex.men nya
Luleå Gammelstad, kommer de givetvis hur byggnaderavgöra ävenatt nya

ersättningsbyggnaderoch får ut.se
Planbestämmelser alltså någon form skydd alla kyrkstäder, utomger av

Fatmomakke.
Därtill kommer alla kyrkstäder Arvidsjaur, Burträsk och Byskeatt ärutom

behandlade riksintressen i kommunala översiktsplan. Som fram-som resp.
gått Byske och Arvidsjaur byggnadsminnesförklarade.är Detta innebär
åtminstone planändringar skulle påtagligtkunna skada riksintressenaatt som
kan hindras länsstyrelsen och länsstyrelsen har möjlighet prövaatt attav en
lovansökningar inom områdena.

De ovannämnda avsnitt 4.3 länsstyrelseforeskriftema för Skellefteå och
Fatmomakke kyrkstäder innehåller också vissa bestämmelser som avses
skydda bristande underhåll och oönskade förändringar byggnaderna.mot av
Som i avsnitten 4.4.1 och 4.4.2 kan dessa föreskrifter dock knappastutretts
hävdas de ifrågasätts.om

övrigaDe stadgor och "föreskrifter" förekommer för kyrkstäderna in-som
nehåller eller mindre långtgående regleringar bebyggelsens utformningmer av
och hänvisar vissa frågor tillkommande bebyggelse och ändringarom av

Öjebyn,byggnader till särskilda "byggnadsnämnd" "kyrkstads-organ:
nämnden" Hortlax eller liknande. Dessa regler kan gäl-nämnts görassom
lande villkor för markupplåtelse.som
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4.5.2 Behövs ytterligare bevaranderegler för kyrkstädema

I den mån bevarandesyftena inte tillräckligt tillgodosedda i gällandeanses
planbestämmelser, kan byggnadsminnesförklaring önskvärd. Bygg-en vara
nadsminnesreglema dock svåraär använda för säkerställa bevarandeatt att av
kyrkstädema. Huvudproblemet länsstyrelsen i byggnadsminnes-är att ett

fårärende med så mångagöra och kammarägare, många från-att stug- varav
varande eller okända, det blir administrativt genomföraatt för-tungrott att ett
farande med skyddsforeskrifter för varje byggnad eller för bygg-grupper av
nader och sedan fortlöpande övervaka de efterlevs.att Redan identifieraatt att
sakägarekretsen kan mödosamt med hänsyn till kyrkstuguägare intevara att

fåkan lagfart och inte återfinns i inskrivningsregistret
Eftersom reglering bebyggelse måste myndighetsut-en av anses som

övning det dock inte möjligtär komma ifrån grundkravet i förvaltnings-att
lagen kommunicera med den saken innan beslutatt fattas.rörsom

Alternativet till sådan reglering givetvisär generell reglering, dvs.en en
bestämmelser bevarandet direkt i lag som beträffande fornlämningar ochom
kyrkobyggnader. För sådan reglering talar också kyrkstädema enligtatten
utredningens uppfattning omistliga delarutgör den kyrkliga kultunniljö iav
vilken ingår.de Beträffande det övervägande antalet kyrkstäder de kyrk-tar
liga redan det gäller för deett övrigaorganen motsvararansvar som som
kyrkliga kulturminnena. Det därför konsekvent skydda också kyrk-attvore
städema på dessa. Påsätt motsvarande för prästgårdar-sättsamma som som

i vissa fall redan byggnadsminnesförklarade,är bör inte denna, som om-
ständigheten kyrkstäder redan byggnadsminnen,är någotatt tre utgöra pro-
blem för tillämpningen generella skyddsregler för kyrkstädema.av

Utredningen föreslår därför kompletterande regler i 4 kap. KML om
kyrkliga kulturminnen med avseende kyrkstädema. Reglerna bör inskärpa
skyldigheten vårda underhållaoch kyrkstädema såatt deras kulturhisto-att
riska värde inte minskas eller förvanskas.

Vidare bör kyrkstädema stå under tillståndsplikt hos länsstyrelsen beträf-
fande alla väsentliga ändringar deras fysiska skick. Vad är väsent-av som en
lig ändring bör i huvudsak kunna bedömas enligt den praxis utbildat sigsom
vid tillämpningen 4 kap. frågai kyrkobyggnadema och begravnings-av om
platsema. denFör tillämpningennärmare torde det värdefullt de be-attvara
rörda länsstyrelsema råd och vägledning, så de enskildautger ochatt stug-
kammarägama får lättillgänglig information vad de har iaktta.attom

Bidragande till utredningens uppfattning kyrkstädema bör skyddatt ettges
direkt i lag 1817 års kungligaär skrivelse, i och föratt sig fortfarandesom
gäller, bör upphävas. fårDetta dock inte uppfattasnu att statenssom ansvar
för de viktiga kyrkliga kulturmiljöema mindre tidigare.är En skydds-ännu

4regel i kap. markerar så inte fallet.äratt
Regeln bör generellt utformad och syfta alla kyrkstäder,vara oavsett

storlek och ålder. I praktiken intetorde fler kyrkstäder beröras de 16än som 187
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tillkommen efteravsnitt 4.2 dessabeskrivits i Ingen ärnärmare ut-ovan. av
från för övriga kyrkliga kul-år Till skillnad vad gällergången 1939. somav

alltså regel kyrkstäder.ingenturminnen behövs yngreom

Länsstyrelsens tillsyn

särskilt vid tillsynen deför länsstyrelsernauppkommerproblemEtt avsom
kammareantalet och ochdetkyrkstädema ägareärstörre attstora stugorav

inskrivnings-det blir känt viasuccessivt tillkommerinnehavare utan attnya
för de kyrkstäder där detLänsstyrelsen bör därför möjlighetregistret. att

anmäla ägarbyten. Eftersombesluta skyldighetlämpligtbedöms ettattom en
områdei begränsat har det knap-sådant får innehavarebeslut röra ettanses

ialltså inte utformas föreskriftgiltighet. behövergenerell Detpast som en
mening.RF:s

framgår författ-anmälningsskyldighetenutformningenDen närmare avav
avsnittningskommentaren,

överväganden för nyttjandetregler4.6 om

och bygge kyrk-tillstånd krävs för köpreglernagamlaDe att avom
någon form förvärvs-inte medupphävs och ersättsstuga annan av

och kammarenyttjandet kyrkstugaprövning. Att överensstämmerav
markupplåtaren, också be-kyrkstadssed kan tillsesmed god somav

så Kyrkstadsstyrelsema kan inte med stödsker.ha intressedöms attav
myndighetsfunktioner. bedöms inteinneha Dettaregeringsformenav

förutsätts med länssty-samarbetenödvändigt,heller näraettmenvara
vård och utveckling.gäller tillsyn kyrkstadensrelsen vad av

nyttjandetregler4.6.1 Nuvarande om

består gällande regleringenden klartSom framkommit nytt-numera avovan
års1817 kungliga skrivelse med dess reglerkyrkstädema endastjandet avav

och förbudet handel. Itillståndsplikt för köp och bygge kyrkstuga motavom
kyrkstädema har Länsstyrelsen i Västerbottenssärskilda föreskrifterna förde

1 förbud bosätt-länsstyrelsen sökt reglerasökt längre. Vadlän är mot
kortspel, ochSabbaten, 3 förbud dansförbud handel underning, 2 motmot

års Västerbotten, 4 köptillstånd1868 föreskrifter föroordning 1-3:annan
överlåterförsamlingen, 5 denfår endast bosatta i kam-som enges personer

någrafår dagar imåste det, 6 kamrarna endast användasanmäla sam-mare
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band med gudstjänst för konñrmationsundervisning 4-6: Skellefteå,samt
köptillstånd får endast för inom7 Vilhelmina södra ochges samer norra

samebyar och boende i Kultsjödalen, 8 förvärvstillstånd krävs för gåva, 9
fårbyggnader inte hyras eller användas för tillståndrörelse 7-9: Fat-ut utan

momakke och 10 skyltning afñscheringoch kräver tillstånd Skellefteå,
Fatmomakke, detsamma gäller för tältning Fatmomakke. I övrigt före-
kommer bestämmelser skall ansvarig för ellerstugaom vem som anses en
kammare bebyggelsens underhåll renhållning.och I Fatmomakke-samt om
föreskrifterna finns förbud uppförande och ändring byggnaderett mot utanav
styrelsens tillstånd.

markupplåtelseavtalet LuleåI för Gammelstad förbinder sig kyrkstugu-
underhålla och följa uppmaningar underhåll.ägarna Vidareatt stugorna om

avstår från använda understugägama veckoslut ochänatt stugorna annat
kyrkhelger under konfirmationsundervisning.större Telefon och TV-samt
får inte installeras. Planteringar och fasta bord och bänkar kringantenn stu-

eld inte tillåma. Som framkommit förut har inte allaöppen ärsamtgorna
markupplåtelseavtalet.stugägare accepterat

de andra stadgor deI kyrkliga tillämpar finns motsva-m.m. som organen
ortsanknytningrande regler syftar till bevara hos innehavama,attsom en an-

vändning endast under veckosluten eller för konfirmationsändamål och en
Öjebyn,viss förbudordning dryckeslag isträngare eld, skott-öppenmot

lossning, fyrverkeri,sprängning eller skyldighet hålla fönsterluckoratt
i Norrfjärden.stängda Hortlax och i

Dessa stadgor har i övrigt följande omfattning och bakgrund. Stad-m.m.
Öjebynför fastställdes tidigare år 1895 länsstyrelsen,nämntsgan som av

hävdas inte offentligrättslig föreskrift. Huvuddelen reglerna ärmen som av
byggnadsreglering, med oviss verkan i dag i förhållande till PBL:s regler.ren
finns upplåtelseDär förbud till bor halvmilnärmare änmot personer som en

från kyrkan och förbud användning bostad tillståndmedänmot annatsom av
"byggnadsnämnden". De reglerna lär tillämpas inom kyrkstaden.senare

Stadgoma för Hortlax Norrfjärdenoch med "modell-överensstämmer en
stadga" landsantikvarien Hvarfner årHarald upprättade 1971. De inne-som
håller båda ortsanknytning Luleå kommun Norrfjärdens församlingen resp.
och sedvanliga användningsbegränsningar. Stadgan för Norrfjärden årantogs
1971 kyrkofullmäktige och detsamma ha varit fallet för Hortlaxstad-av synes

Sedan ungefär 10 år tillämpar emellertid kyrkan i Hortlax det förslag tillgan.
förordning kyrkstädema, länsstyrelsen överlämnade till årregeringenom som
1988.

,Råneå vårdföreskrifterFör tillämpas "skydds- och överenskommitssom
mellan kyrkorådet åroch byggnadsnämnden 1964 och ha varitsom synes av-
sedda "fastställas" riksantikvarien. Reglerna bebyggelsensatt ut-av avser
formning underhåll,och det finns också bestämmelser i praktikenmen som
innebär endast församlingsbor skall få inneha Boden utgör sär-att stugor. ett
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fall i det stiftelse där kyrkstugoma får upplåtaoch demär ägare bl.a.att en av
för kyrkstuguändamål, och bam- och ungdomsverksamhetscout- samtannan

turisthärbergen.ochsemester-
Sammanfattningsvis kan de olika reglerna definierar kyrk-attman anse en

bestårstadssed kärna i kyrkstugor och kammare endast skallatt använ-vars
das i samband med gudstjänstbesök och därutöver under något längre tid i
samband med vissa kyrkhelger och konñnnationsundervisning. Stugoma bör
innehas församlingsbor men kan och förvärvas på andraärvas sätt ävenav

icke fårortsbor. Ny bebyggelse tillkomma endast där plats finns förut-av
sedd för den och skall utseendemässigt med den befintligastämma överens

Ändringarbebyggelsen. befintliga byggnader medges endast sparsamt.av
Hur kyrkstadsseden hävdas och respekterassträngt torde variera mellan de

olika kyrkstädema.

4.6.2 Vilka nyttjanderegler bör gälla framöver

frågaDen här skall diskuteras vilka ovanståendede reglernaärsom av som
har den behållaskaraktären de bör med stöd offentligrättsliga Föreskrif-att av
ter.

Klart förefaller det inte bör angelägenhet for beva-attvara numera vara en
randelagstiftning förbjuda sådant dans eller kortspel, skottlossning,att som

Sådanasprängning och fyrverkeri. angelägenheter kan regleras i den all-
ordningslagstiftningen markupplåtelseavtalellermänna eller före-genom

ningsstadga.

F örvärvsprävning

Att endast med vissa bosättningsförutsätmingar skall ha för-rätt attpersoner
kyrkstuga eller kammare kärnpunkt årsvärva i 1817 kungligaär skri-en en

velse, låt kravet bosättning utanför "kyrkmilen" bort redan åratt togsvara
1849. Inskränkningar i förvärvsmöjlighetema emellertid frågaär numera en

måste bli föremål för reglering i lag 8 kap. 3 § RF. Förvärvspröv-som
ningsregler finns också i flera lagar: jordförvärvslagen 1979:230, lagen
1975:1132 förvärv hyresfastighet och lagen 1992:1368om av m.m. om
tillstånd till vissa förvärv fast egendom. I förköpslagen 1967:868 finnsav
bestämmelser det möjligt för särskilt angivna kommunergör förköpaattsom
fast egendom bebyggd med hus behöver användasärsom som som penn-
anentbostad och belägen områden råderi där detär avsevärd efterfrågansom

fritidsbostäder.
hittillsvarandeDen förvärvsprövningen för kyrkstädema kan diskuteras

från utgångspunkter. Den första det någoninte finns registreringär el-tre att
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ler registreringsskyldighet för lös egendom det här aktuella slaget. Visser-av
ligen finns kanske i utgångsläget god kunskap i varje kyrkstad om vem som

eller förvaltaräger varje det krävs därefter den skallstuga, över-attmen som
vaka förvärvsprövningen också får påreda vilka byter ellerägarestugor som
innehavare. En effektiv förvärvsprövningsplikt sålundatorde förutsätta en
registreringsskyldighet, också måsteden föreskrivas i lag.som

Den andra utgångspunkten den hittillsvarandeär prövningen endastatt om-
fattat köp. Om det emellertid väsentligt endast bo-ärattanses personer som

på vissa får inneha kyrkstugor måste förvärvsprövningensatta orter också
omfatta förvärv alla fång,slags dvs. byte, gåva,även bodel-genom genom
ning, De angivna förvärvslagama krävertestamente tillstånd iarv, m.m. nyss
fråga byte och gåva, inte vid bodelning, eller Detom testamente.men arv
skulle långtgående införa förvärvstillståndsplikt för den sistnämndaattvara

fång i fråga kyrkstugor. Om emellertid inte det, går detgruppen görom man
inte heller hindra kyrkstugor förvärvasatt deatt äroavsettav personer var
bosatta. Av skäl kan inte heller den Länsstyrelsen i Norrbottens länsamma av
föreslagna utvidgningen förvärvsprövningen till byten och gåvor säker-av
ställa kyrkstugor endast innehas ortsbor. Frågan tillståndatt bör krävasav om
för förvärv kyrkstugor förefaller alltså fråga allt eller intetav vara en om

utgångspunktenDen tredje inte denär gällande plikten sökaatt ens attnu
tillstånd till köp upprätthållits länsstyrelserna på konsekvent Isätt.ettav
Luleå Gammelstad, där kontroverser har uppstått, återupptogs köptillstånds-
prövningen enligt års1817 skrivelse först under 1980-talet på begäran för-av
samlingen led i dess upprätthållasträvan ordning enligtett mark-attsom en
upplåtelseavtalet. övrigtI har Länsstyrelsen i Norrbottens län inte köpprövat
inom kyrkstädema och torde inte heller ha haft någon kunskap vilka köpom

förekommit. I Västerbottens län har länsstyrelsen inte heller lång tidsom
företagit någon prövning köp kyrkstugor. Det där förekommit ärav av som
den tillståndsgivning kyrkstadsstyrelsema i Skellefteå och Fatmomakkesom

för.svarat
Det allmän erfarenhetär förvärvslagstiftning gårdennog en att attav

kringgå för den verkligen intresserad det. ordförvärvslagenär Jsom av
kringgicks på sin tid köp maskerades långa arrendeavtal.genom som som
Förvärvsprövningen aktier eller andelar i bolag hyresfastigheterägerav som

inte heller effektiv; någon lagfart behöver inte sökas.anses
Även den hittillsvarande förvärvsprövningen inte belägg såda-förom gett
problem, kan inte frånbortse bulvanförvärv kyrkstugor lättana att ärman av

svåra avslöja och bevisa. kyrkstuguägareatt Enatt villarrangera, men som
sälja till bästa pris kan någondet till betalargöra bra denneäven intesom om
kan påräkna köptillstånd. För dölja förhållandet kvarstår den gamleatt ägaren

bulvan för den innehavaren, endast framstårrättsom rättnye vars attsom en
använda "gäst" eller "släkting".stugan, som
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kyrkstugor inteförvärvslag förskäl klartalla dessaförefallerDet att enav
kyrkstugor.ortsbor skall innehavissasäkerställa endastkan att

skulle kunna hindrakyrkstugutörvärvskälEtt pröva att attattannat vara
icke kyrkstadsmässigteller föraöverutnyttjatänker ettstugornapersoner som

emellertid effektivt kunnasyfte tordeheller dettaetablerar sig. Inteleverne
förvärvaresutredningförvärvslagstiftning. Vilkenmedsäkerställas om en

tillståndetSkall kunnaseriöstförebringas ochrimligenavsikter kan prövas
då tillfallaskallmissbrukas Vemåterkallas, det stuganom

effektivaändå angelägen, torde den endaförvärvsprövningOm ansesen
sådantmarkupplåtaren, i falltillprövningenöverlämnametoden att somvara

förhållande följerupplåtelse för oönskade Dettaskulle kunna vägra personer.
givetvisdiskriminering gäller dockförbudgällande RF:sredan rätt motav --

någon automatiskdet inte finnslagregleras. Eftersominteoch behöver arvs-
markupplåtare heller skyldigintekyrkstuga,till nyttjanderätten ärrätt enav en

frågai ärvdanyttjanderättshavareortsborandra änatt acceptera omenssom
till upphörande detockså bringa avtaletMarkupplåtaren kankyrkstugor. om

markupplåtaren regel bättre länsstyrelsenitorde änmissbrukas. Dessutom
i kyrkstaden.vad händerövervakafortlöpande kunna som

tidernyttjandet till vissaBegränsningar av

har den traditionellaLövånger, Vilhelmina och Boden,kyrkstäder:I vissa
och mednyttjande upphörtmed endast begränsatkyrkstadsseden ersattsett

kyrkstädemas vidkommandeövrigaturistverksarnhet. För deochhotell- sy-
gällakyrkstadssedenför den godafundamentemellertid att stu-ettsomnes

regelgudstjänster, dvs. isamband medutnyttjas i överendast ettgorna
midsommaren, underkyrkliga högtider,veckoslut, vissa större samtsom

stååret och skall debörkonfirmationsläsningen. Resten tomma.av
regleras i lag,innebörd kanmed dennaNyttjandebegränsningar av en

markupplåtaren. Eftersom regellag ellermed stödmyndighet omenavav
nämligenbegränsad kretsnyttjandebegränsning kommer att personer,avse en

i kyrkstad, kaninnehaeller kommerredan innehardem stugoratt resp.som
förvaltningsbeslut med verkani formoffentligrättslig reglering göras ettaven

sådant skullei fall kunnalagstöd övervägas ärför varje kyrkstad. Det ensom
användandet kyrkstu-får begränsalänsstyrelseninnebördenregel med att av

angivna tider.särskilttillgor
i detaljplaner. Enligtockså förekommakanAnvändningsbestämmelser

andelenför bostadsbyggnader lä-3 kanstycket punkt PBL§ första5 kap. 7
1985/86:1 575Istorlek bestämmas.olika slag ochgenheter s.prop. an-av

långt fråga begränsaganska ikunnakommun börförs attatt an-omen
permanentbosättning.motverka oönskad Detförbostädervändningen attav

fåranvändningsbestämmelser egentligenlångt sådanahurtorde oprövatvara
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någon variant kan finnas kangå, kanske inte helt otänkbartär att sommen
säkerställa kyrkstadsseden i denna del.till förnytta attvara

markupplåtaren motsvarande användningsbe-alternativ intarEtt är att
upplåtelsen marken för kyrkstu-i de villkor erbjuds förgränsningar som av

framhållits sådana uppställas i enlighetförut torde villkor kunnaSomgor.
upplåtandecivilrättsliga grunder för nyttjanderätt. Ettmed redan gällande av

sådana upplå-introducera villkor i redan gällandevisst problem däremotär att
telseförhållanden. också framhållits tidigare torde emellertid redan gäl-Som

och omregleras.lande avtal kunna sägas upp
alltså möjligt begränsa användningen kyrkstugomaOm det är att genomav

frågan också påräknamarkupplåtarens försorg vidare kandenär attstatenom
markupplåtama tillräcklig kraft och tillräckligt intresse för detta skallvisar att

pastoratskyrkorådenförsamlings- ellerske. de flesta fall torde detI somvara
fö-markupplåtare. de stadgor fortfarande tillämpasAtt dömaär av m.m. som

upprätthållaintresserade de sedvan-refaller det dessa är attsom om organ av
liga begränsningarna.

någon lämpligare till bevarande den godaUtredningen kan inte väg avse
på där den följs kyrkan självkyrkstadsseden de platser ännu än att engagerar

angelägenhet. förefaller uteslutet länssty-sig och för denna Det atttar ansvar
kommun skulle kunna föreskriva och kammarerelsen eller att stugor en-en

ocksåfår i viss omfattning, begränsningen inte har stöddast användas om av
sådantOm stöd existerar, har kyrkoråden och iden berörda församlingen. ett

markupplåtarefall kommunen tidigare visats -i sin egenskapvissa som av-
för säkerställa seden i hänseende leverhelt tillräckliga instrument dettaatt att

alltså någotfinns inte behov regler skulle möjliggöravidare. Det ettav som
ingripande.offentligt

för markupplåtarenfördel med denne dels tordeEn är attett ansvar vara
bästa uppsiktenskaffa sig den efterlevnaden kyrkstads-den kan över avsom

också knuten tilldels de redan i vissa fall etablerade kyrk-seden, är nära
kan därmed dags behandla dessa styrelsersstadsstyrelserna. Det attvara

framtida roll lämpligheten och möjligheten inrätta motsvarandesamt att organ
kyrkstäder där motsvarigheter inte finns.för de

4 6 3 Kyrkstadsstyrelsernas roll. .
två kyrkstadsstyrelser i formell mening tillagts myndig-finns baraDet som

bestårSkellefteå och Fatmomakke. i Skellefteåhetsbefogenheter, de i De av
för församlingen, kommunen och Riksantikvarieämbetet och iföreträdare

sameföreningenFatmomakke för församlingen, och länsstyrelsen.
kyrkstadsstyrelserna fungerar bra och deras beslut respek-Det sägs att att

myndighetsbefogenheter lagstödde har tillagts vissa behöverAtt utanteras.
avseenden olämplig.innebära ordningen i andrainte heller äratt 193
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Som framhållits i avsnitt 4.4.1 kan dock ordningen inte möjlig attanses
förena med RF.

Utredningen har olika lagtekniska någonmetoder för iövervägt meningatt
kunna låta behållakyrkstadsstyrelsema sin roll, problemet kyrk-är attmen
stadsstyrelsema inte kan sig juridisk eller fysisk Föranses vara vare person.

överlämnandet till kyrkstadsstyrelsema enligt nuvarande modell skallatt
kunna grundlagsenligt förefaller det krävas överlämnandet uttrycksattanses

delegation till antal enskilda individer, vilka inte skulle nå-utövaettsom en
myndighet och för sig beslutsfattande kollektiv. Enutan ettgon var en som

sådan modell förefaller dock ganska konstruerad. Den torde dessutom kräva
kompletterande lagregler hur kollektivet skall fatta beslut ochsom anger san-
nolikt därutöver regler överklagande och eventuella sanktioner. Delega-om
tion till enskilda har hittills gällt sådan verksamhet besiktnings-attsom vara

vid bilprovningen, ordningsvakt, kontrollansvarig vid byggen, skor-man
stensfejare någonDäremot det okänt delegation beslutadär efterm.m. om -

förekommit till någonRF nämnd utanför myndighet eller represente-nya en-—
Någonrande fler förebild med andra svårord sannolikt finna.ärparter. att

För delegation myndighetsutövning tveklöst skall kunnaatt en av ges
sålundalagstöd torde krävas framstårkyrkstadsstyrelsema företrädareatt som

för juridisk stiftelse eller förening. Statsmaktema tordet.ex.person,en en en
någonemellertid inte lämpligen kunna bilda sådan association. Situationen

skulle dock bli annorlunda församlingen och/eller kyrkstuguägamat.ex.om
bildade förening eller stiftelse och denna blir självständigt rättssub-etten en

sådanjekt. torde hindra associationInget företrädsatt en av personer som
nomineras eller de kyrkstadsstyrelse.utses parter utserav som nu resp.

ocksåEn fullt konstitutionell möjlighet myndighetsuppgiftemaär dele-att
till vederbörande församling eller Förvaltningsuppgifter fårpastorat.geras

nämligen enligt 11 kap. 6 § RF anförtros kommuner, och kyrkligaäven
kommuner punkt 13 övergångsbestämmelsema. När de kyrkliga kommu-

omsider försvinner, torde förbli juridiskadenerna personer.
myndighetsutövning kanDen aktuell för delegation kan liggasom vara

inom vitt fält, dock inte så vitt sådana rättigheter inskränks iett att som anges
får2 kap. och endast begränsasRF lag, föreningsfrihet,t.ex.som genom

sålundamötesfrihet Man bör inte försöka stävja kortspel och dans påm.m.
nå någon tvångsanslutningdetta och inte heller söka till eventuella kyrk-sätt

stadsföreningar. skulle delegationen kunnaDäremot gälla förvärvsprövning,
sådan reglering skulle lämplig. Om rådadet skall prövningspliktom en anses

för bygge kyrkstuga, och för rivning och ändring, kan denna pröv-av annan
ning överlämnas. Förelägganden för kyrkstuguägare underhålla bebyggel-att

åtgärder,eller felaktigt utförda skulle också kunna utfärdas, däremoträttase
ocksågivetvis inte utdömande viten. kanDet tveksamt kyrko-ettav vara om

råd bör förena förelägganden med vite. fordrarDet i fall uttryckligtvart ett
lagstöd. lösning kan kyrkorådet fårEn vända sig till länsstyrelsen förattvara
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vitesföreläggande Rune Lavin, Viteslagstiftningen, Stockholm 1989,
18 f.s.
Med de utgångspunkter utredningen tidigare det emellertidangettsom vore
motstridig rekommendation föreslå reglering kyrkstadsnytt-atten nu en av

jandet bygger på delegation myndighetsutövning till de kyrkligasom av orga-
Dessa har redan i sin egenskap markupplåtare fullt tillräcklig möj-nen. av en

lighet ställa de villkor krävs för upprätthållandet den goda kyrk-att som av
stadsseden. sådanInte heller delegation skulle för övrigt kunna viagörasen

kyrkoråd till kyrkstadsstyrelse med den sammansättning deett en som nuva-
rande har. Om kyrkstadsstyrelsema skall finnas ikvar sin nuvarande form,
kan ordningen lättast legitimeras markupplåtaren beslutar be-att attgenom
kräfta den den ordning skall gälla för behandlingen de aktuellasom som av
kyrkstadsfrågoma.

överväganden4.7 Överklaganden och sanktionerom

Frågan överklagande och sanktioner löses försättom samma som
andra kyrkliga kulturminnen.

Att länsstyrelsens beslut köptillståndneka enligt års1817 kungligaatt
skrivelse överklagas regeringentill följer reservbestämmelsenärmast av en

har sin i 35plats § verksförordningen 1995:1322. Det finnssom numera
nämligen inte någon överklaganderegel sig i skrivelsen någoneller ivare an-

föreskrift, vilket för med sig regeringen den enda instans kanärattnan som
fråga.komma i Regeringens beslut kan ifrågasättas enligt lagen 1988:205

rättsprövning vissa förvaltningsbeslut.om av
föreskrifternaI för Skellefteå och Fatmomakke finns bestämmelser attom

kyrkstadsstyrelsemas fårbeslut överklagas hos länsstyrelsen i Fatmomakke
får enligt föreskrifterna klaga vidare till regeringen; Skellefteåi denärman
frågan oreglerad.

Om delegation myndighetsuppgifter till något särskilt skall fö-en av organ
rekomma framöver behöver givetvis också överklagningsfrågan regleras. Al-
ternativen länsstyrelsen, länsrätten eller ingen överklagningsrättsynes vara:

Även fråganalls. överklagning de beslut länsstyrelsen fattar förstaom av som
instans bör regleras. Om fårreglerna sin plats i fråganKML löses naturligen i
enlighet med vad gäller enligt den lagen, dvs. länsrätten blir för-som annars

överprövningsinstans. Utredningen förutsätter emellertid det inte blirsta att
aktuellt med någon delegation myndighetsuppgifter för kyrkstädema, utanav

i första hand de kyrkokommunala kyrkofullmäktige eller kyrko-att organen:
råden, fattar de beslut nödvändiga i egenskap markupplåtare.som anses av
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enligt de förutsättningar iKyrkokommunala beslut kan överklagas som anges
kyrkolagen.

Skellefteå och Fatmomakke har länsstyrelsentvå föreskrifterna förI de
får föreskrifterbötesstraff vissa överträdelser. Enligt RF bö-förtagit in om

blivit bemyndigadmyndighet därtilltesstraff meddelas av rege-somav en
riksdagsbemyndigande. Bötesbestämmelsema,stödringen med ett som nuav

sådana, skulle alltsåföreskrifterna kunnagällandeinte kan än somvara mera
efter grundlagsändring.sitt bemyndigandeåterinföras riksdagen engerom
kulturrniljöområdetfinnas inom och detNågon motsvarighet torde dock inte

på länsstyrelsenivåi föreskrifter ännuovanligt med bötesreglertorde vara
sådanaåtal utdömande straff.med ochovanligare torde det avvara

åtgärdertillståndsplikt för innebärgenerellUtredningens förslag med som
medför behov reglera hurkyrkstädernaväsentliga ändringar ett attavav

Frågantillståndsfrågor skall kunna börbeslut ilänsstyrelsemas överprövas.
kulturminnen.fråga övriga kyrkliga Utred-på ilösas sätt omsamma som

fråga i avsnittningen återkommer till denna
också princip situationen intetill den iförslag lederUtredningens attnya

kyrkogårdsmyndighe-två kommunalaförvaltningsorgan ochkyrkligabara
kyrkstugor eller kam-dessutom allaberörs reglerna,ter ägareutan avav

missförhållandeni frågaFrågan föreläggandemöjligheter rö-omommare.
avsnittkulturminnen berörs ytterligare ikyrkligarande

Förslag4.8

års Därmed försvinner denskrivelse och 1849 upphävs.1817 års kungliga
tillståndsöka för köp och byggegällande skyldighetenformellt att avnu

handel utanför marknadstiderna.liksom förbudetkyrkstuga/kammare, mot
generellt lagskydd förmed reglerbestämmelsernaupphävdaDe ersätts ettom

under avsnitt 4.5.2.vad fonnuleradesi enlighet medkyrkstädema som
få förordna anmälningsskyldighet vidbör möjlighetLänsstyrelserna att om

kyrkstädema.inomägarbyten
markupplåtaren,upprätthållas dvs. i de flestabörnyttjandetRegler avom

kyrkorådet. Någon särskild föreskrift dettaförvaltningsansvarigafall det om
påkallad.förhållande integrundadepå jordabalken är

villkorenfår inte kan komma forjordabalkenEnligt överensparter omsom
arrendenämnd eller fastighetsdomstol.vidare tillföra tvistennyttjanderätten

Överklagande i vissa fall komma i frågamarkupplåtarens beslut kan dockav
fallet lagliga former för beredningi detkyrkolagens regler,enligt närmast att
Någoniakttagits. erinran detta i lagtext kaninte hareller beslutsfattande om

nödvändig.inte anses
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behovetlämna förslag tillgodoserskall enligt direktivenUtredningen som av
lagförslagså i form lag. Ett eventuelltmotiveratskydd för ärortnamn, avom

myndig-innehålla ortnamnssed,definition godi börplacerat KML somaven
och sanktionsreglerkunna iaktta. Förfarande-offentliga skallochheter organ

fastighetsbildningslagen.angränsande lagar,liksom regler iutredas,bör t.ex.
krångel, byråkrati och detalj-onödigtenkla och motverkaReglerna bör vara

för bevaran-frågor betydelsekoncentrerasreglering. Reglerna bör storav
förvaltningsorganisationtillämpas denoch skall kunnadet ortnamn somavav

redan finns.
konfe-föremål åtskilliga väldokumenteradeOrtnamnsfrågoma varit förhar

ortnamnsanvändare ochdeltagandemed expertorgan,experter, an-avrenser,
1994 behandlade Behövskonferens i aprilintressenter. Endra ort-temat en

frångrundläggande fråga. dokumentationen deInamnslag, utredningens
livlig debatt med betydelse förredovisasolika konferensema stor ort-en

också omfattande litteratur,området finnsnamnsvårdens utveckling. Inom en
rådgivande.informativ ochsåväl vetenskaplig som

sin uppgift i detalj refereradärför inte detUtredningen har sett attsom
någon lägesredovisninggrundligareståndpunkter ellerolika ortnamns-omge

rikhaltiga litteratur. de-hänvisar till denna Devårdens nuvarande synsätt utan
Ortnamnsfastslogs i betänkandet SOU 1982:45principerfinitioner och som

väsentligt fortfarande giltiga.vård äri alltvärde och
fråganallt adres-ortnamnsverksamheten och framförkommunalaDen om

Utredningen har därförlandsbygden särskilt aktuell.seringssystem är ge-
uppgifter hurbegärttill landets samtliga kommunerenkät ort-omennom

situationenoch den aktuellai bedrivsnamnsverksamheten kommunerna om
1995sändes den 27Enkätenadresseringssystemen.vad gäller ut marssom

landets kommuner.och besvarades 94 %positivtmottogs av av
utredningsarbetetsärskild betydelse förhaftochLitteratur rapporter som

i bilagaförtecknas

Bakgrund5.1

geografiskt identifierasyftar tillbenämningarallaMed attortnamn sommenas
språkgemenskap. Ort-accepterade inom givenolika lokaliteter, är ensom

på städer,Bebyggelsenamnkategorier.i olika ärbrukar delas in namnnamn
eller kvarter.enstaka hus,gårdar ellerbyar, även torggator, 197namnmen
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Artefaktnamn på broar,är dammar och andra skapade företeelser. Na-namn
givetvis Ago-på berg, sjöar,är eller andra naturföreteelser.turnamn namn

brukar kalla särskild på åkrar, hagar eller ägomarknamn man en grupp namn,
slag.annatav

Ett har form och innehåll. Fonnen språkligaortnamn är uttryck,namnets
eller mindre lätt tolka. Formen kan förändras med tiden, missförståsattmer

och omtolkas, ändå fungera i den människorortnamnmen som grupp som
vad syftar på, namnbrukarkretsenvet namnet

innehållEtt består betydelse och syfining. Betydelsenortnamns denärav
innebörd hade för namngivaren, syftningen den lokalitet det utpekar.namnet
Syftningen, denotation kan också förändras. Namnetnamnets kanen myr
bli i sin kan komma stadsdel ochett torpnamn tur tunnel-attsom avse en en
banestation.

Ortnamnen viktig historiskär källa. Med språkhistoriska kunskaper kanen
med hjälp tidiga skriftliga belägg ofta avslöja ursprungligaman av namnens

innebörd i sig kan viktiga historiska upplysningar. Ortnamnen kansom ge
också bidra till kartlägga landets tidiga historia, hur kolonisationen skettatt
och hur administrativa indelningar utvecklats. områdenI där förändringarna
varit kan de enda kvarlevande vittnesbördenstora detOrtnamnen för-vara om
gangna.

Namnvård, mål5.1.1 principeroch

Ortnamnsvårdens mål både språkligaär och kulturhistoriska. Det dels frågaär
tillämpa goda principer vid namnsättning, dels hanteraatt befintligaom attny

med båderespekt för deras funktionella och deras kulturhistoriskanamn vär-
den.

I betänkandet SOU 1982:45 Ortnamns värde vårdoch fastslogs följande
principer För ortnamnsverksamhet:

Vid namngivning bör följande principer tillämpas:ny
Nybildade skall följa vedertagna språkriktighetsregler.namn-
Nybildade skall lätta uppfatta, uttala och skrivaattnamn vara samt vara-

långa.för
Utländska namnelement piazza och bör inte användas ef-centersom som-
terleder i ortnamn.
Namnelement innehåller för svenskan främmande ljud eller ljudfor-som-
bindelser bör undvikas.
Nybildade skall ansluta till det lokala eller regionala namnskicketortnamn-
och inte bildas med hjälp namnelement specifika förärav som en annan
del landet.av
Nybildade skall lokaliserande och identifierande.ortnamn vara-
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Sekundärnamn typen Kolshults kvarn skall formellt medöverensstämma-
piimämamn i detta fall Kolshult.
Vid namngivning flygplatser, jämvägsstationer, hamnar, fyrarstörreav-
bör riksintressen ioch, vissa fall, internationella intressen beaktas.
Ny namngivning skall sågenomtänkt den inte medför komplika-attvara-
tioner i form löjeväckande eller stötandeav namn.

vård redanVid existerande bör följande principer tillämpas:av namn
Befintliga så långtbevaras möjligt med oförändrad syftning;namn som-
löjeväckande eller stötande bör dock kunna ersättas.namn
Vid nödtvunget val mellan befintliga såvälskall kulturhistoriskanamn som—
funktionella aspekter beaktas.
Namnens gestalt eller form skall bevaras, denna inte uppenbarli-näryttre-

strider vedertagna språkriktighetsregler.motgen
Ortnamns officiellt fastställda namnform skall brukas berörda offentligaav-
organ.
Befintliga skall i mångörligaste utnyttjas vid nybebyggelse.namn-

Namnvårdens5.1.2 framväxt och organisation

officiellaDen undersökningen och bearbetningen Sveriges inled-ortnamnav
des med uppdrag till ården 1902 inrättade Kungliga ortnamnskommitténett

språkligt granska officiellt brukade särskilt jordeboks- och jord-att ortnamn,
Årregistemamn, innan dessa fastställdes. 1904 inleddes samarbete mellanett

Kartverket och Ortnamnskommittén namngranskning påom en av namnen
generalstabskartan. Under kommitténs ledning inrättades år 1928 Svenska

Årortnamnsarkivet beläget i Uppsala. 1970 bildades myndigheten Dialekt-
och ortnamnsarkiven svenskt visarkiv DOVA, vari Svenskasamt ortnamns-
arkivet inordnades med det Ortnamnsarkivet i Uppsala OAU.namnetnya
Ortnamnskommittén, årefter 1930 benämnts kommissionen, upphördesom
samtidigt.

Begreppet ortnamnrvård innefattar såväl språkliga kulturhisto-som som
riska aspekter introducerades allvar först under 1970-talet.

Stavningen reglerades tidigare kungörelsenortnamnenav genom
1927:380 angående stavning i officiella handlingar. Kungörel-ortnamnav

avsåg i första hand den genomförda stavningsrefonnen genomslagattsen ge
på ortnarnnsområdet där eftersläpningäven med gammalstavning rådde.en

Kungörelsen knöt stavning till Svenska akademiens ordlista, åt-ortnamnens
tonde upplagan utgiven år 1923, vilket gjorde kungörelsen i vissaatt avseen-
den blev föråldrad. Kungörelsen gällde aldrig formellt kommunerna,snart
vilka kunde fortsätta använda gammal stavning i sina nå-ytterligareatt namn

decennium.got
År påbörjades1939 språkligsystematisk jordregistretsgranskningen av

i anslutning till förstagångsutgivningen den ekonomiska kartan i 199namn av
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pågick 40-årsperiodgenomgång under och ledde1:10 000.skala Denna en
beslutades och offentliggjordes i länskungörel-granskade namnformertill att

ser.
År Statistiska centralbyrån1946 uppdrog Ecklesiastikdepanementet att

församlingarsnorrnalisering stavningen kommuners,ombesörja ochav aven
officiella namnfor-andra indelningsenheters norrnaliserade ochDenamn.

Årsbokcentralbyrånårligen från år 1947 Statistiska ipubliceras avmema
i Rikets indelningar.Sveriges kommuner ochöver

År frånmed Dialekt- och1973 behandlade arbetsgrupp representanteren
Sjöfartsverket, Statens planverk,ortnamnsarkiven, Riksantikvarieämbetet,

och Rikets allmänna kartverkvägverk, Kungl. lantmäteristyrelsenStatens
förverkligandefrågor uttalade sig förArbetsgruppen ettnaturnamn. avom

från åren och 1972 med innebörden alla iresolutioner 1967FN:s att ortnamn
Somoch myndighet. i denland borde fastställas ett stegett en sammaav

skulle verka förförordade berörda myndigheterriktningen att engruppen
"Lantmäteriverket fastställerförordning med innebörden ortnamn,att som

gällande författningar eller instruktioner fastställsicke enligt av annan myn-
rådgivandedylika skall nämnd,dighet. verket fattar beslutInnan om namn en

sin anslagsframställningortnamnsnämnden, höras". Ikallad gemensamma
Lantmäteristyrelsen och Kartverket till detta23 augusti 1973 anslöt sigden

Lantmäteriverket- skulleansåg det värdefullt det tillförslag och somvara om
från år sammanslagning de bägge verken kundenybildas 1974 avgenom -

uppgifternarådgivande Lantmäteriverket fick de nämndaknytas nämnd.en
rådgivandebildades ingensin instruktion 1974:336, dockinskrivna i

nämnd.

Ortnanmsutredningen

åren 1976/77 och 1977/78, föranledda främstEfter motioner till riksdagen av
påbörjade med adresseringfastighetsbeteckningsreformen och försök med

på begärde riksdagenhjälp och landsbygden, KrUvägnamn nummerav
ortnamnsområdet.allsidig utredning1978/79:5 en

utredningen tillsattes Svenska kommunförbun-skäl tillEtt attannat att var
8 oktober 1976 till Bostadsdepartementet hade aktuali-det i skrivelse denen

i frågauttrycklig kommunal beslutskompetensbehovet vä-gator,serat omav
och andra allmänna platser huvud-och parker ovsetttorg vem som vargar,

Som motiv framfördes risken för namnförväxlingar och detför dessa.man
för adressregister enligt 57 § fastighetsregisterkungörel-kommunala ansvaret

byggnadslagstiftningen.befogenhet föreslogs reglerad iKommunenssen.
årOrtnamnsutredningen tillsattes 1980. utredningens betänkande SOUI

vård ocksåvärde och vilket innehöll de citerade1982:45 Ortnamns ovan-
för ortnamnsverksamhet föreslogs ortnamnslag ställdeprinciperna en som-

vårdatändamålsenligt och ortnamnsskick. Enligt förslaget skullekrav ett200
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förelåg enligt Svenska akademienssynnerliga skälinte stavasortnamn om
vilka myndigheterskulle reglerasupplaga. I lagenordlistas senaste som

påortnamnsverksamheten. Namnför offentligaansvariga denskulle vara
fastställasförsamlingar skullelandstingskommuner ochkommuner, av rege-

påfastställande bygg-föreslogs förringen. Kommunerna namnansvara av
områden, parker,liknandekommundelar och andranadskvarter, gator, torg

huvudmaninrättningar kommunenplatser,och andra allmänna ärvägar, som
och andra liknandespårvagns-, tunnelbanestationerbuss- ochför samt an-

deLandstingskommunema, församlingarna ellerför samfärdsel.läggningar
sådana inrättningar ochfastställasamfällighetema skullekyrkliga namn

samrådefter med berörd kommun. Ide huvudmän,anläggningar för vilka var
också skyldighet för berörda myndigheterlagförslaget föreskrevs att an-en

iföreskriven ordning. Slutligenfastställts inamnformvända angavssomen
fråga fastställdaväcka ändringhadelagförslaget vilka rätt att avomsom

överprövning fastställda lämnadesNågra regler förförslag till namnavnamn.
några sanktionsregler.hellerinte, inte

fåLantmäteriverket skulle till uppgiftvidareUtredningen föreslog attatt
få ortnamnsnämndortnamnsverksamheten, och till sig knutensamordna en

kulturrninnesvår-ortnamnsforskningen,representerandemed sju ledamöter
med funktioner inomkulturhistoriska intressena, myndigheterlokaladen, de

princi-Nämnden skulle utvecklakommunerna.ortnamnsverksamheten samt
informera dessa, lämnamålen god ortnamnspolitik ochoch för omenperna

i internationelltortnarnnsfrågor principiell betydelse, deltaenskildaråd i av
stånd.ortnamnsförteckningar kom till Ennormativaarbete verka församt att

namnvården i övrigt.för föreslogsförbättringarrad allmänna
särskilti utredningen sig iKommunförbundets motsatte ettrepresentant

skullestavningsfrågan skulle lagregleras, bl.a. därför dettayttrande attatt
stavningsfrågor.rättslig sakprövningtill olämpligledakunna aven

vårdställning Ortnamns värde ochregeringen till1984/851100I togprop.
framtiden. Förslagetortnamnsverksamheten iriktlinjer föroch ort-omgav

hållen och knappast kunnaskulle bli allmäntnamnslag avvisades. En lag ge
samarbete bordeutökat och fördjupatvägledning önskvärd. Ettden varsom

statliga myndigheterssamråd för allamed berörd kommunräcka. Kravet
ocksåskulle strida detlagregleringortnamnsverksamhet underströks. En mot

avregleringsmålet. Kungörelsen 1927:380övergripande förenklings- och
handlingar aviserades bli upphävdi officiellaangående stavning ortnamnav

statliga myndighetersådan stavningsföreskrift fördå särskildbehovet an-av
offentlignorrnerande roll förringa. allmänna kartomasDe namn-varagavs

Någranamngivning fastslogs. genomgri-fall vidsättning och i tillämpliga ny
inte. Lantmäteriverketsföreslogsförändringar i beslutsbefogenhetemapande

namnfrågorsamrådsfunktionema i stärktesochövergripande roll bekräftades
Lantmäteriverket, med i prin-ortnamnsråd knutet tillinrättande ettavgenom

skillnadenföreslagit, med denutredningencip de uppgifter att represen-men
201
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för sameorganisationema, Svenska språknämnden och Vägverkettanter
också ingå rådet.skulle i

Lantmäteriinstruktionen 1974:336 ändrades 1985:617 varigenom före-
skrifter Ortnamnsrådet, dess arbetsuppgifter och ledamöter infördes. Rå-om
det i uppgift främja ändamålsenligt vårdatoch ortnamnsskick. In-att ettgavs

frågorbetydelsefulla avgjordes skulle Lantmäteriverketortnamnnan mer om
samråda rådet.med I förordning 1988:1232 med instruktion för lant-en ny
mäterimyndighetema bibehölls i sak uppgifter för rådet, med tilläggetsamma

rådet sammanträder ordföranden bestämmer det.när I ändringatt en
1990:253 i instruktionen infördes rådet har till uppgift stödjaatt attpassusen

arbetet medLantmäteriverket främja ändamålsenligti och vårdatatt ett ort-
Ortnamnsrådetsnamnsskick. verksamhet beskrivs i avsnitt 5.2.2.närmare

års1927 kungörelse upphävdes sedermera förordningen 1987:75genom
upphävande angåendekungörelsen 1927:380 stavning iortnamnom av av

officiella handlingar.

riksdagenFortsatt kritik i

I Kulturutskottets betänkande 1990/91:KrU6 Skydd för behandla-ortnamn
des motion lagskydd Lagskydd avstyrktes, utskottetortnamn.en om av men
förutsatte ansvarstagande och samarbete mellan de institutioner som ansvarar
för ansågortnamnsverksamheten och 1985 års principer då kunde fullföl-att
jas.

Kulturutskottets betänkande 1991/92:KrU3 Skydd för behand-ortnamn
lade fyra motioner angående skydd för och granskningortnamn ortnamnav

länsnivå. Utskottet avstyrkte yrkandena lagreglering ochortnamnenom av
konstaterade det lagskydd motionärerna önskade inte torde överensstämmaatt

lagförslagmed det lagts fram Ortnamnsutredningen. Utskottet före-som av
mångaslog dock utredning hur traktnamn försvunnit viden av som samman-

läggningar fastigheter.av
Kulturutskottets betänkandeI 1993/94:KrU2 Ortnamn anfördes bl.a.

följande:

år"Sedan riksdagen 1985 ställning till principerna för ormamnsverk-tog
samheten har betydande samhällsförändringar vilka påverkarägt ort-rum,
namnsbruket och behovet skydd för Utskottet detortnamn. attav anser

denna bakgrund nödvändigt ånyoöverväganden fråganiär görsmot att
behovet och lämpligheten lagstiftning har till syfte attom av en som

sådanskydda prövningEn bör i första hand frågan in-ortnamn. avse om
förande hänsynsbestämmelse i lagen 1988:950 kultunninnenav en om

i detta syfte. Regeringen bör enligt utskottets mening sådanagöram.m.
överväganden fram förslag till hur hänsyns-angetts samt tasom ovan en
bestämmelse lämpligen kan utformas återkomma till riksdagen i frå-samt

Regeringen bör också det lämpligt skapaöverväga skyddär att ettgan. om
för i lagstiftning betydelse området,även bl.a. fas-ortnamn annan av202
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tighetsbildningslagstiftnin Utskottet riksdagen med anledningattgen. anser
motion Kr208 sin mening bör regeringen tillkänna vad utskottetav som ge

anfört lagreglerat skydd för ortnamn."om

Sedan riksdagen godkänt vad utskottet anfört tillsattes Kulturarvsutred-
ningen genom beslut den 16 juni 1994.

I Kulturutskottets betänkande 1994/95:KrU4 hänvisas till utred-att en
ning tillsätts och utskottet förutsätter de ortnamnsansvariga underatt att ut-

avstårredningstiden från åtgärder kan skada detta värdefulla kulturarv.som
Även i betänkande 1995/96:KrU8 behandlar utskottet ortnarnnsfrägan

och beskriver arbetsläget inga ytterligare uttalanden.görmen

Lantmäteriverket.: omorganisation och instruktionnya

Lantmäteriet omorganiserades den 1 januari 1996 måletmed dels integreraatt
den verksamhet bedrivits Centralnämnden för fastighetsdata och delssom av
urskilja myndighetsfunktioner från andra funktioner. En omorganisering av
läns- och distriktsorganisationen till 24 regionala myndigheter genomfördes
också. Verkets instruktion samtidigt trädde i kraft verketsnya som anger an-

på ortnamnsområdet, förändringar i sak.utansvar
Fullständigare uppgifter Lantmäteriverket finns i avsnitt 5.2.1.om

5.1.3 Fastighetsindelning fastighetsbeteckningoch

Grundläggande bestämmelser fastigheter finns i l kap. jordabalken och iom
fastighetsbildningslagen 1970:988. Fast egendom jord och denna inde-är är

Överlad i fastigheter. fastigheterna förs fastighetsregister, lantmäteri-som
Ändringarmyndigheten för. i fastighetsindelningen sker fastig-svarar genom

hetsbildning.

Fastighetsbeteckningsreformen

På underlag Fastighetsregisterutredningen SOU 1966:63 den 6togsav mars
1968 principbeslut i riksdagen reforrnering fastighetsregistre-ett om en av
ringen. Grundläggande för det fastighetsregistret det skulleattnya var vara

för stad och landsbygd och det skulle ADB-baseras. Kommungemensamt att
skulle registerområde och fastigheterna identifieras indelning ivara genom en
trakter skulle ha lokaliserande benämningar. Traktema måste därför hasom

viss minsta storlek. Reformen reglerades i dessa avseenden kungö-en genom
relsen 1968:379 uppläggande fastighetsregister RUK.nyttom av m.m.

Reformen motstånd.väckte mycket Hävdvunna skulle istort ortnamn stor
utsträckning försvinna registemamn. Detta berodde den gamlaattsom 203
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mångai jordregistret iindelningsgrundgårds- bystrukturenoch varsom
uppställda storlekskraven i det registret Näruppfyllde delandsdelar inte nya

måstedetta skapasindelningsenhet innebarskulle blikommunen att nya namn
inte i kommun. Attunika i sockenbynamnför ersättaatt mensom var

användning, den registerom-skulle förlora sin sistasockenindelningen som
också stark kritik.råde, väckte

Riksantikvarie-reformen bl.a.synpunkterkritiskaDessa togs upp av
Ämbetets integrerad delhuvudargumentämbetet. utgöratt ortnamnen envar

samband mellanfinns funktionelltkulturlandskapet och detatt ett namn,av
Utifrån grundsyn vände sigmark. dennafornlämningar och äm-bebyggelse,

registerområde för ochi stället sockenskullebetet kommun emotmot att vara
byar tillgodtyckliga sammanslagningfrån kulturhistorisk synpunktden av

reformarbetet inleddes.Uppsala län därföreslogs itrakterstörre som
åren 1972 och 19731971,förekom i riksdagen värnaMotioner att ort-om

område.administrativtslå Denoch vakt socknen ursprung-somomnamnen
efterhand modifierasregisterreformen korn därföruppläggningenliga attav

kritiken.den framfördamed anledning av
År namn" i fastighetsregistret.införa "särskiltmöjlighet1972 attgavs

möjlighet iregisterbetydelseupplysningNamnet attutan re-men gavenvar
år hindret fas-värdefulla Sammakulturhistorisktgistret bevara atttogsnamn.

sockengräns bort.ghetsbilda över
Året samråd med Ortnamnsarkivet iföreskrift idärpå kom RUK attomen

föregå traktindelning ochbeslutRiksantikvarieämbetet skulleUppsala och om
1973:424.traktnamn

departementsutredning tillsattes förår stoppades reformen ochSamma en
ske. Skälet deni reformen bordesnabbutreda vilka ändringaratt varsom

frånfråga reformens konsekvenserbåde iframförda kritiken namnsyn-om
i kvarter skulle föror-omregistreringen fastigheterkostnaderpunkt och de av

frånavskaffande hade ingen kritikkvartersnamnenssaka kommunema. Mot
1973:4 Fastighets-Promemorian Ds Ckulturminnesvården framförts.

inriktningfor 1974:48 ändradbeteckningsrefonnen underlag avprop. omgav
drag, kommunen skulleReformens grundläggandebeteckningsreformen. att

beredd införaregisterområde inte. regeringenDäremotövergavs attvarvara
i ordningen kom-fastighetsbeteckningen landsbygdensockenkod ien

låta18 3:17 ochblock:enhet, Sigtuna Bergasockenkod, trakt, t.ex.mun,
fråga kvartersnamn för fastigheter belägnafå valfrihet ikommunerna om

enligt stadsplan.inom kvarter
undersökning reformens konsekvenserredovisadesutredningenI en av

försöksområde för refor-län varitutförd i Uppsalaför narnnbevarandet som
det urspnmgligaundersökningen skulle reformen enligtEnligt systemetmen.

skulle förändras itvå de gamlai genomsnitt tredjedelarleda till att namnenav
variationer mellan olika socknar.något avseende med stora

204
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medpropositionensunderkändeCU1974:30 systemCivilutskottet
dublettnamnblevvaldesställetlösning isockenkoder. Den attsom

ellermed sockennarnnkombinationskulle skiljaskollisionsnamn engenom
Sigtuna Hansta-block:enhet,trakt,ordningen kommun,i t.ex.tätortsnamn

vissafrångås, liksomficktraktnamnlokaliserande3:17. KravetBerga
behållavalfrihetficktrakt. Kommunernastorlek hosminsta attkrav en

istadsplaninombyggnadskvarterifastigheter belägnaförkvartersnamn
7.SkomakarenSigtunakvarter,kommun,ordningen tomt, t.ex.

Som1974:1060.ändringar i RUKenligtdärefter yt-fortsatteReformen
Lantmäteri-framställdebeteckningsreformenmedför arbetetterligare grund

RiksantikvarieämbetetOrtnamnsarkivet ochsamråd medverket i prome-en
år 1988.revideradbeteckningsreformen,Principer förmoria, senast

År gårdsnamnenspromemoriaLantmäteriverketredovisade1985 omen
Sverigevissa delarbeteckningsrefonnen. Isamband medibehandling av

registrerade till-jordeböckemainskrivna ivaritgårdsnamnsådanafanns som
jordregistret. Avmed ioch registemummerbynamnmed prome-sammans

hadelång hävd ellermånga saknadei fallgårdsnamnframgår dessamorian att
hadelänI vissaskiftesreformerna.bl.a.syftning,fått förändrad genom
eko-samband medjordregistret iförenklats iellerstrukits attgårdsnamnen

År främst ii registretgårdsnamn kvar1985 fannsutgivits.nomiska kartan
beteckningsreforrnenVid14 000 fastigheter.tillsammanslän, togscasex

isärskiltregisterbeteckningarna ochgårdsnamnen bort namnangavs somur
fastighetsregistret.

p ytterligarefickmed Gotland län,år 1995slutfördesReformen ett re-som
likahadeinte bara deSamtliga trakter,beteckningssätt.viderat namn,som

ordningen kom-bindestreck ibeteckning,sinisockennamnetfick med utan
medFröjel 3:17,Gotland Bergablockzenhet,socken, trakt, t.ex. nor-mun,

kommun.Fröjel, Gotlandsiskrivsätt 17malt Berga

efter reformenFastighetsregistret

ochibland förändras,fastighetsindelningen attsakensDet ligger i natur att
ianvändssärskilda namnochtraktnamndedärmed re-även ortnamn som
kanfastighetsregleringarochsammanläggningarpåverkas. Genomgistret kan

Sådanautgå levande registemamn.överflödiga ochblitraktnamn sam-som
fastighetiägoinnehavsamlasker främst förmanläggningar ettatt avsamma

jordforvärvslagenitidigare kravrationalitetsskäl. Ett attbl.a. samman-om en
bort den 1jordbruksfastighettilljordförvärvskulle ske vidläggning togsen

och kani registretfinns kvaravregistrerade fastigheterpåjuli 1991. Namn
vidåteruppväckasfall än-kan i vissaochsökbegreppanvändas senaresom

Ävenavstyckningar.ochfastighetsregleringarvidregistret,dringar i t.ex.
oönskatnamnvårdssynpunktfrån sättförändrassyftning kan ettnamnens

fastigheter.ombildningoch 205avgenom ny-
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Dessa kräver uppmärksamhet lantmäterimyndighetema,processer ochav
intresse hos handläggarna inte onödigtvis skall försvinnaortnamnom ur re-
gistret. Lantmäteriverket har sin verksamhetutöver med föreskrifter och all-

råd år 1991 imänna skriften Ortnamn, fastighetsbildning och fastighetsregis-
trering, 1 i serien Ortnamn och namnvård, beskrivit hur den löpandenr verk-
samheten kan bedrivas praktiskt för skonsamatt mot ortnamnen.vara

I och med fastighetsdatareformens genomförande sockengränsemaär
fastlagda i det läge gällde vid övergången till det registret. Socken-som nya

alltsågränserna i dagär historiska. Vid fastighetsbildning församlings-över
regelngräns dennaär skall ändras sågränsatt fastighet helhet lig-att en som

i och församling, varigenom församlingsgränsenger en alltsåsamma kommer
skilja sig från den historiskaatt sockengränsen. Finns särskilda skäl kan

dock liggagränsen orubbad efter fastighetsbildning. Fastighetsbildning över
kommungräns i princip inte tillåten.är

Undersökningar fastighetsregistrets betydelse för bevarandeav ortnamnens

I riksdagsmotioner 1990/91 Kr 221, 229 och 237 behandlades frågor ettom
ökat skydd för Kulturutskottet förordadeortnamn. i sitt betänkande
1991/92:KrU3 Skydd för undersökning skulleortnamn att ske "huren av
många traktnamn försvunnit vid sammanläggningar fastighetersom ochav
hur vanligt det med fastighetsbildningarär traktgränsei".över Med anledning
härav uppdrog regeringen Lantmäteriverket genomföra undersökningen,att

sedan redovisades i utskottets betänkande 1993/94:KrU2.som Utskottet cite-
rade Lantmäteriverkets PM 7 januari 1993:

"Utredningens resultat fastighetsbildningär, traktgränsatt över rela-är en
tivt vanlig företeelse. Knappt 20 % antalet fastighetsbildningsåtgärderav

fastighetsreglering ochtypen sammanläggning har berörtav änmer en
trakt i nio undersökta län. I genomsnitt gäller det ungefär 80 fall länper
och år under åren 1981 och 1991.
Antalet trakter, blivit avregistrerade grund fastighetsregleringsom av
och sammanläggning, har undersökts för sjutton län. Drygt 2 600 trakter
har avregistrerats i dessa län under perioden 1 jan 1972 31 dec 1991.-Extrapolerat till gälla hela landet blir det 3 700,att eller ungefär 3 %ca av
det totala antalet trakter i landet. En tydlig minskning i antalet fall har skett

slutet den undersökta 20-årsperioden.mot I ställs dennaav utveck-texten
ling den allmänna ekonomiskamot utvecklingen i Sverige under 1970- och
80-talen, särskilt vad gäller jord- och skogsbrukssektom.
Ortnamnsarkivets undersökningar visar, hälftenän deatt avregis-mer av
trerade finns representerade såväl i jordeboken i arkivetsnamnen som
upptecknade material."

Lantmäteriverket överlämnade promemorian till regeringen med skrivelse
vari konstaterades några särskilda åtgärder tillatt skydd för gamla bynamn
vid fastighetssammanläggningar Ärendet206 inte erfordrades. hade behandlats i
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hembygdsförbundsSverigesbedömning.Ortnamnsrådet, gjort sammasom
mening.avvikanderedovisatOrtnamnsrådet hadeirepresentant

fáltstudie vilkenfördjupadmedfortsattsedanharUndersökningen aven
gäl-upphörtkonstaterasverkligen kan när attnamnförlust varanamnsom

allmännaberoende detfastighetsregistret. Hur ärbeteckningar ilande namn-
användafastighetsregistret Slutaranvänds ibruket nam-manatt namnenav

registret Följandeilevandeinte längredesammanhang, ärandrai närnen
Undersökningenutredningen.tillhar lämnatsresultatetsammanfattning av

år 1996.underpublicerasskall

olikaikommuner1995 i sjugenomfördes under"Undersökningen tre
Ångermanland Sollefteå Uppland-kommun,områden:geografiska

VästergötlandFlen ochEnköping, Strängnäs,Södermanland
användes utdraggrundmaterialSomUlricehamn.Falköping, Herrljunga,

i dessa kommuneravregistreratstraktnamnfastighetsregistret. Alla somur
ochundersöktes,fastighetsregleringsammanläggning ellerföljdtill av

nuvarandedessai fältgrundsyftet utröna status.att namnsvar
tillomregistreringarsållats bort t.ex."oegentliga" fallantalSedan ett

återstod 531Garagetomten,avsöndringarellerkvartersnamn typenav
frånsträcker sigförrättningarPerioden förplats.undersökaattnamn

avregis-då hälften1950-1970,övervikt för näratill 1992 med1910 aven
vilketdock antalet störreRedovisningen ärskett.treringama namn,avser

avregistre-ovanligtinteDet änantalet förrättningar. är att ettän namnmer
försvunnitfall 13-18några hartillfälle. Ivid extrema urnamnrats samma

frånålder kan konstaterasgällerVadsamtidigt.registret att namnnamnens
dominerarjordregisterfrån 1900-talets näraochjordeböcker1500-talets -

1900-talsmaterialet handlar detperioden. Förfrån vardera mest30 % om
jordregistretinföras, upprät-kom näravsöndringsnamnmoderna attsom

seklet.i börjantades av
materialet dominerariförekommerAv de -torp,namnnamntyper som

kategoriockså den endaför övrigt18 %,95 cadet finnsvilket somav
medgäller för10-24 förekomstersamtliga kommuner.påträffats i namn

-stad och-by,-lund, -kärr,-berg,-backe, -ås, -bo,efterledema -äng,
Söder-hemma ihelt hörsistnämndade fyra nästanNoterbart är-säten att

deblandad samlingmycketdet sig mestmanland. övrigtI rör avom en
76sammanlagtdethandlarnämndaMedefterleder. deskilda omovan

såsomexempelendafråga28 fallvilka det ikategorier, ärolika ettomav
Krokenför sig t.ex.har räknats-vad. Simplexnamn-tjärn,-rum,-ro,

fåttsärskild harföras tillvidare kunnatinteoch utan gruppennamn som
28sådanaAntaletFågle, Trälan. är"övriga"kategorinbilda re-namn

58.spektive
spegla vilkaganska välvisat sigharEkonomiska kartan som an-namn

60 %Nästantraktnamn.fungerarlängrede intevänds avatttrots som
mångatill huri relationkan ställassammanhang, vilketolikabrukas idem
andra50 %. Dennämligen knapptbebyggda,lokaliteterna ärsomav

bebyggda ochaldrig varitveterligenbestår både fastigheterhälften somav
delvis borta.helt ellerdockvilken i dagbebyggelse, ärhaftsådana som

levandeöverensstämmelse mellanklarGenomgående kan konstateras en 207
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bebyggelse och kartredovisning, dvs. de bebyg-namn, namn som avser
gelse lever och redovisade den ekonomiskaär kartan, de inteäven om
längre levande i fastighetsregistret.är Av de avregistrerade fastigheterna är
det alltså påfallande många obebyggda, och för demär gångsom som en
varit bebyggda gäller ofta vanligen redan varit rivet elleratt torpet - -
övergivet, sammanläggningen eller fastighetsregleringennär genomförts.
Det avgörande för fortlevnad i dagligt bruk såledestycksmest namns vara

fastigheterna frågai bebyggda ochär kartredovisas.att Denatt namnen
tryckta kartans betydelse härvidlag kan inte understrykas. Namnensnog
förekomst i fastighetsregistret inte lika viktig faktor, ävensynes vara en

registret givetvis har bevarande effekt i sig och starkt bidragit till detom en
stabila ortnamnsskick vi någothar, dock inte lätt Vad gäl-är mäta.attsom
ler syftning det självfallet så, varje förändringär i traktindel-attnamnens
ningen också innebär ändring det ursprungliga innehållet hos namnet.av

ständigt pågåendeDetta behandladesär i den förra trakt-en process, som
namnsundersökningen och förtjänar uppmärksammas i dettaävenattsom
sammanhang."

5. 1 4 Adressering.
Adressregister

Offentliga adressregister finns flera slag. Adresser för fysiskaav personers
hemvist finns i folkbokföringsregistren vid de lokala skattemyndigheterna.
Från dessa aviseras adressändringar till myndigheter och andra användare.
Från den januaril 1997 skall detta ske aviseringsregisterett nyttgenom som
sköts Riksskatteverket enligt lagen 1995:743 aviseringsregister.av om

I Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem finns adressregister med belä-ett
genhetsadresser förs underlag adressuppgifter kommunsom av som resp.

för. Registret frivilligt för kommunerna.äransvarar
Sedan år 1995 finns i fastighetsdatasystemet byggnadsregisterett genom-

fört efter ändring 1993:968 i fastighetsdatakungörelsen 1974:1058.en
Genom byggnadsregistret varje byggnad med vissa undantag identi-ges en

och, där adressregister förs, adresskoppling till adressregistret.tet en
Till fastighetsdatasystemet skall enligt särskild lag 1995:1537nu en om

lägenhetsregister knytas lägenhetsregister, med syfte införa folkbokfö-ett att
ring på lägenhet och folk- och bostadsräkningama.ersätta Varje lägenhet

Övergripandeskall här entydig identitet med bestämd adress.ges en en an-
för registret skall Lantmäteriverket ha medan kommunerna försvar ansvarar

vissa uppgifter i registret. Registret skall rikstäckande år 1999 och ut-vara
grund för folk- och bostadsräkning årgöra 2000. En försöksverksamhet ien

två kommuner påbörjats århar 1996 prop. 1995/96:90.
Adressregistret används redan de flesta kommuner, endast undan-av men

tagsvis för landsbygdsområden. 230 kommuner anslutna till i208 systemetvar



tvåjuni 1996 med i genomsnitt tredjedelar dessa kommuners bebyggdaav
fastigheter adressbestämda. Ca 1 miljon landsbygdsadresser till bebyggda
fastigheter saknas i registret.

reglering hur adressregistret skall ellerIngen vilka krav det skallutav se
någonuppfylla finns i de nämnda författningama.av

projekt "basregister adresser har initierats Lantmäteriverket,Ett över av
kommunförbundet, AB och Riksskatteverket syfteSvenska Posten med att
enhetligt och samordnat adressregister i riketskapa med Lantmäteriverketsett

Målet ocksåadressregister grund. skapa enhetligt förär att ett systemsom
adressinformation, innefattande information adressändringar. Riksdags-om
beslutet registerbaserad folk- bostadsräkning år 2000och och lagenom om
lägenhetsregister innebär för basadressprojektet belägenhetsadresser tillatt
alla bostadsbyggnader, inklusive fritidshus, bör upplagda inom två-vara en
årsperiod.

for adressuppgifternaDet direkta i registret skall kommunerna ha.ansvaret
Registret skall till den nyligen adresseringsstandarden förantagnaanpassas

SS 34postala adresser 61 01.
anförde 1995/96:90Regeringen i Registerbaserad folk- och bostads-prop.

årräkning 2000 vari förslaget lag lägenhetsregister föreladesm.m., om om
för interiksdagen, regeringen införa författningsregleradatt stannat att en

föra adressregister i fastighetsdatasystemet.skyldighet Kommunensatt upp-
tillhandahållagift adressuppgifter gjordes emellertid obligatorisk, varvidatt

från samtligaregeringen utgick kommuner skulle ansluta sig till fastighets-att
adressregister för kunna fullgöradatasystemets denna skyldighet Arbetetatt

med färdigställa adressregister i hela landet bör enligt propositionen skeatt
inledda försöksverksamhetenparallellt med den för kunna ligga till grundatt

folkbokföring påför lägenhetsregistret, lägenhet och registerbaserad folk-en
åroch bostadsräkning 2000.

Fastighetsdatasystemet under Utredningen fastighetsdata-är översyn. om
författningsreglering Ju 1995:09, dir. 1995:120 har i uppgiftsystemets att

ställning till ingåvilka register skall i fastighetsdatasystemet i fram-ta som
registerstrukturtiden vilkenoch skall ha. Uppdraget omfattar ocksåsystemet

analysera i vilken omfattning fastighetsdatasystemet skall lagregleratatt vara
datasäkerhetsfrågormed hänsyn till integritets- och och till detaljregle-att en

ring i lag kan bli onödigt omfattande.

Postorter

åren 1950 frånUnder till 1973 minskade antalet 4 100 till 1 500.postorter
Som har varit 000. Efter uttalande kommunika-högst antalet 5 ettca av

år behållationsministem i riksdagen 1973 möjlighet gammaltatt ettgavs
indragning.postortsnamn trots
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Kritik har förekommit adresser landsbygden kan uppfattasmot att som
dåmissvisande adressens den inom vilken adressenär änpostort orten annan

belägen.är
återupptagnaeller beslutas AB framställningNya Postenpostorter av

årfrån kommunen. Sedan 1994 ställer krav avtal kommunmedposten om
sådanaadresseringssystemet för beslut. Samtidigt mindrehar restriktiven
år återinförs tvåinställning intagits. Under 1996 59 och byterpostorter namn.

år.Tidigare handlade det tio orterom ca per

Adresseringssystemet på landsbygden

Adressering landsbygden har hävd skett bynamn elleratt ort-av genom
gårdsnarnnoch vid behov används för identifiera enskildaett attnamn perso-

hushålleller inom det tidigare ñnfördelade Genomnätet postorter. attner av
många och brevbäringen lokalt organiserad vållade identifie-postortema var

ringen någraadressatema inga problem, och systematiskt fastställdastörreav
behövdes inte.adresser Efterhand infördes i vissa landsdelar medsystemet

postlådenummer vanligen enkel numrering med löpnummersom var en upp-
brevutbäringenrättad efter hur skedde.

Postverket började 1974 systematiskt utreda adresseringen påatt mer
Årlandsbygden. 1976 gjordes kartläggning vilka adresseringssystemen av

fanns. 82 % hushållen då gårds-hade och/eller bynamn i sin adresssom av
36 % enbart 46 postlådenummer.och % tillsammans med 14 % hadevarav

Årpostlåda.enbart fanns i 4Vägnamn % adresserna. 1979 lämnade ut-av
redningen slutrapport med rad krav hur adressering landsbygdenen en
borde beskaffad. det då ansågsVägnamn enda uppfyllasystemvara var som

Postlådenummeralla krav. fungerade bra med till-när systemet nytt,var men
kommande bebyggelse och förändring brevbärarturerna blev systemetav

opraktiskt måstesnabbt och ändras.
Ett införande på landsbygden har allvarligvägnamnssystem kritikröntav

från hembygdsrörelsen namnvårdandeoch kulturmiljövårdandeoch organ.
Ett skulle innebära strukturell förändring i orienterings-vägnarnnssystem en

med risker för gamla gårds- och bynamn skulle falla isystemet, stora att
glömska, åtminstoneeller förlora i betydelse. Den historiskt givna strukturen

landet i första hand på byar och bebyggelse orienterande.är äratt namn
månVägar, i den de haft benämnda sekundärt efter den byär ellernamn,

plats de leder till, och kan därför ha olikaväg Vägnamn skullesamma namn.
därmed i utsträckning bli nykonstruktioner i onödan skulle deövertastor som
gamla orienterande roll.namnens

Åren 1977-1978 infördes, inom utredningsarbetets ochvägnamnram
försöksverksamhet i Kristianstads kommuns landsbygd. Sys-nummer som

innebar numrering i 200-metersintervall. Vägnamn och harvägnummertemet
sedan införts i flera kommuner, särskilt Skånei och Sydsverige. Vid motsva-210



rande försök i Bohuslän blev kritiken stark. Natur och bebyg-mot systemet
gelsestruktur givetvis olika och olika förutsättningarär för olika adresse-ger
ringssystem.

Vägnamnssystemet har efterhand modifierats. årI Karlshamn har 1995
metod där numreringen sker ianvänts tiometersintervall, varigenomen num-

precis identifikation adress belägen. harHärärret vägnam-enger av var en
samrådbeslutats i med hembygdsföreningar och granskats Ortnamns-nen av

arkivet i Lund. Kritik har framförts från bysamfällighet.mot systemet en
Någon undersökning i vilken mån gamla by- gårdsnamnoch försvunnitav
bruk eller glömts bort vägadresseringssystem införts har inteattur genom

veterligen utförts. Det också fråga långsam svårär mätaattom en process,
långförrän tid förtlutit.

Vid riksmötena 1976/77 och 1977/78 förekom motioner med kritik mot
Riksdagen ansåg till början samrådslösningarvägnamnssystemet. atten var

tillräckliga TU 1976/77: 12 beslutade sedan i enlighet med motionärer-men
önskan uttala allsidig utredning på ortnamnsområdet bordeatt attnas en

Ävenkomma ståndtill KrUl978/79:59. från Riksantikvarieämbetet hade
framförts kritik mot systemet.

Adresseringsfrågan sålunda i betänkandet SOU 1982:45 Ort-togs upp
värde vård.och Utredningen diskuterade i sina överväganden väg-namns

och gårds-där bynamnoch kompletteras mednamnssystemet ett system
postlådenummer, redovisade någotinte klart ställningstagande. Utred-men
ningen anförde det först det uppstårnär systematisk användningatt en av

i stället för gårds- och bynamn finnsvägnamn fara de försvin-atten senare
Samråd mellan kommun och förespråkades, och den kommunalapostner.

ortnamnsverksamheten föreslogs bli lagfäst, dock inte något kommunalt an-
för adresseringssystemet.svar

I Köpingprojektet genomfördes i samverkan mellan Svenska kom-som
munförbundet åroch 1991Posten lanserades adresseringsmetod meden
traktnamn enligt fastighetsregistret och identifierar adresserett nummer som
till ligga i anslutning till "stoppställen" inom trakten. Ortnamn behålls delsatt

de trakt- eller bynamn används utgår från den befintligaattgenom som
bystrukturen, dels adressen kan kompletteras med frivilliga gårds-attgenom
namn.

I april 1994 upprättades normalavtal mellan Posten och Svenska kom-ett
munförbundet Kommunförbundets cirkulär 1994:153 bl.a. adresseringom

landsbygden. Avtalet i första hand de ekonomiska villkoren föravser sam-
arbetet, slår fast det ankommer kommunerna för belä-att attmen ansvara
genhetsadresser landsbygden, och Posten iäven nonnalfallet skallatt an-
vända dessa adresser. kommentarI till avtalet adresseringssystem:treanges
1 traktnamn och gårdsnamn2 bynamn, och 3 ochvägnamnnummer,

ställningstagande till de skulle lämpliga.närutannummer, vara
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länskonferenser i degenomförtKommunförbundet1994 harhöstenSedan
på ochadressering landsbygdenmedproblemendiskuteralän förflesta ut-att

andra intres-regioner ochoch Postensmellan kommunernadialogenveckla
hembygdsrörelsen ochortnamnsfrågor. Företrädare föradress- ochisenter

deltagitoftaharlänsmuseema
Åren håll framförts denfrån fleraåterigen kritik1995 haroch1994 mot

Ortnamnsrådet gjorde den 10adresseringssystemen.pågående ändringen av
gårdsnamn i första handochuttalande by-enhälligt1994november attett om

HembygdsförbundSverigeslandsbygden.adresseringenianvändasskulle
gårdsnarnn, ellerby- ochskulle ske medgenerelltadresseringförordathar att

Förbundet sändeochKöpingmodellen, med bynamnenligt ettett nummer.
frå-itill kommunernarad offentligaundertecknatäven organ,av enupprop,

skadaåtgärder kaningaförutsattRiksdagen har ortnamnenatt somsomgan.
bet.Kulturarvsutredningen arbetarden tidunderskerkulturarv

1994/95:KrU4.
fastställatvåårsperiod medinomkommunalt arbeteaccelererat attEtt en

förväntas medkanfastighetsdatasystemetdem ioch registreraadressernya
adressregister.samordnatmedrelaterade arbetetdetanledning ettovanav

november 1995fastställdes iadresserstandard för postalasvenskEn av
medmed högst fem rader ersättstidigareStandarden innebärSIS. systematt
frånteckenutökas till 35utdelningsadressförradlängdenrader och attsex

gårdsnamn så-möjligheterna ävenökarnuvarande 27. Detta t.ex.att ange —
i postadress. Förposthanteringenbetydelse fördana saknar attensom -

adressre-myndigheterskunders ochkrävsfå genomslagskallstandarden att
och antal rader. Enfråga bl.a. fältlängdistandardentillgister omanpassas

basregisterprojektet.redovisadedärvid detspelarviktig roll ovan
1996 ytterligare31 maj belyserlän deni Stockholmsidom LänsrättenEn

kom-enskilda Ettoch vägar.frågan kommunens rätt att namngeansvarom
område överklagadesplanlagtutanförenskildmunalt beslut vägatt namnge

Överkla-laglighetsprövning.1991:900 reglerkommunallagensenligt om
ansågs falli dettaNamngivningenavslogs länsrätten.gandet vara enav

räddningstjänst.för bl.a.tillmed hänsynangelägenhetkommunal ansvaret

tillUtredningens kommunernaenkät

vårenanvändslandsbygdenadresseringssystemvilkabildEn somav
från samtligalandetsutredningen inhämtatenkätuppgifterde1995 ges av

refereras här.frågor skallkommuner. Tre

på lands-adresseringssystembeslutat /genomförtl Har kommunen nyttom
Vissa kommuner harbesvarades 251 kommuner.bygden Frågan sva-av

påbörjats. Sva-genomförts ellerangivitoch sedannej när nytt systemrat
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intedå genomförande beslutmån missvisande,kan i viss utan varvararen
i frågan.förutsatt

Nej-svarJa-svar
nej 14481970-1990

31992
pågårnej eller71993 men

genomförts 1020 har1994
1995 15

nej utreds12 men
22eller planeraspågår 10ia,

17675 Summa nejSumma

förändringen Frågan 80skedde besvarades kom-På initiativ2 av cavems
så inteinitiativtagare, uppgifterna kanFlera har angivit fler sum-muner.

meras.

63posten
25kommunen

4invånare, hembygdsrörelse
2kommunförbundet
2räddningstjänst
2LMV-lantmäteriet

frågantillämpas 1995 I fem alternativ ochVilket eller vilka3 system angavs
i de fem al-precisera inte förutsattsoch ett systemutrymme att somange

har med procenttal for de använda alter-ternativen. kommuner137 svarat
frågan90 kommuner har besvarat dockytterligarenativen och utan att

årfördelar sig enligt följande. enkätprocentandel. Svaren Postensange
jämförelse. och i detta fall1976 Bynarnnredovisas nummer avsersom

postlådenummer.

0-W"-9GenomsnittligAdresseringssystem Antal
1976enkät1995 kommuner procent avsom

procentlandsbygdensanvänder av
landsbygdensbaserat adresser baseratsystemet

påpå 137 adresser227 svarsvar
3postlådenummer 121 2 I 4

33111 4ochvägnamn
nummer

624 4106bynamn
traktnamn och
nummer

3619gårdsnamn 105by- och
l17annat system

på således, enligt enkätresultatetlandsbygdentredjedel adressernaEn ärav
20-årsperiod,underAndelen har successivt ökatgatuadresser.ellerväg- en

initiativ har förekommit.kommunalainitiativ,främst Postens ävenmen 213
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Opinionen vad pågått har under tiden varit stark, och ansvarsfråganmot som
otydlig. Den träffade överenskommelsen mellan Posten AB och Kommunför-
bundet år 1994 klargör emellertid för adresseringssystemetatt ansvaret nu
ligger hos kommunerna.

5.1.5 Administrativ indelning

finnsDet organiskt samband mellan samhälles indelningsstrukturett ochett
dess ortnamnsskick, vilket också illustrerar består två delar,att ett ortnamn av
form och syftning. Den historiskt givna indelningen i landskap, härader,
socknar och byar bildar med fast och underordningöver-ett system ort-av

där varje unikt på sin nivå ochär i sitt sammanhang. Varjenamnen, namn ny
indelningsstruktur olika skäl inte följer den historiskt givna, ochsom av som

officielltanvänds eller offentlighet får därmed ortnamnspåverkande effek-ges
ter.

Två indelningsfrågor har varit särskilt omdiskuterade från ortnamnssyn-
punkt: socken- församlingsnamnenoch och på de statistiska tätorter-namnen
na.

Socken- och församlingsnamn

Sockenindelningen har sitt i tidigkristen, delvis kanske också i för-ursprung
kristen tid. Den har långasin hävd skapat fast struktur för övrigagenom en
bebyggelsenarnn. Det vanligt likalydandeär bynamn finns i olika socknar,att

normalt förekommer bynamn aldrig flera gånger imen samma samma
socken.

År 1862 ombildades de gamla socknama till borgerliga kommuner och
kyrkliga församlingar, för dessa tillgränserna början desamma.men var en
Vid mitten 1800-talet fanns ungefär 2 500 socknar.av

Sockenbegreppet levde kvar i den rättsliga indelningen mark, i formav av
jordeboks- och jordregistersocken. Denna indelning blev föråldrad efterhand

fastighetsregisterreformen genomfördes årenunder 1976-1995.som
År 1971 fastslogs sockenindelningen skulle finnas redovisadatt den

ekonomiska kartan indelningen spelat sin roll i fastighetsregister-trots att ut
fastighetsEn sockenüllhörighet vid det registretssystemet. uppläggandenya

kan också utläsas fastighetsregistret. Indirekt lever vissa sockennamn kvarur
i registret de traktnamn skapats just För särskiljasammansattagenom attsom
trakter tidigare haft likalydande bynamn.som

januariDen 1 1995 fanns 2 545 1990: 2 558 kyrkliga territoriella för-
samlingar organiserade i 1 101 Av dessa Församlingar de flesta ipastorat. var
princip identiska med motsvarande socknar Före år 1862. Ungefär femte-en214
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årdel nybildade efter 1862 samhällen tillkommit,attvar genom nya genom
förortstillväxt, eller form samhällsbildning. sammanslagningarannan av ny

varit såledesförsamlingar har ovanliga. Församlingsnarnnen i de flestaärav
identiskafallen med de gamla sockennamnen.

Enligt Matrikel för Svenska kyrkan 1995 84 förändringarskedde i den
kyrkliga indelningen den l januari 1995. flesta avsågDe ändringar pasto-av

och någrakontraktsindelningen, i fall med kontraktsnamnrats- nya som re-
avsågsultat. En mindre andel ändringarna församlingsindelningen. 17 för-av

samlingsnamn försvann sådana, sammanslagningar eller andrasom genom av
skäl. Samtidigt tillkom elva församlingsnamn. Förändringar i den kyrk-nya

indelningen har i kraft år, åretliga normalt tredje den 1 januari efterträtt vart
dåår val hållitsdet till kyrkofullmäktige i hela landet.

Vid tillkomsten kyrkolagen påpekandeden fästes, efter Kam-av nya av
markollegiet, fråganvikt vid det saknades lagreglering destor attom av
kyrkliga enhetemas 1991/92:85I 41 uttalades det ärattnamn. prop. s.
angeläget den omsorgsfulla beredningen viktigare namnärendenatt av garan-

också Namnfrågornaför framtiden. sålunda kapitel iteras ett egetgavs
kyrkolagen, 10 kap., vari föreskrivs den myndighet fastställeratt som en
kyrklig indelningsändring också skall besluta frågaInamnet.om om
församlingsnamn innebär detta vanligen Kammarkollegiet beslutar. I andraatt
fall beslut hoskan överklagas Kammarkollegiet. I kapitlet finns också
bestämmelser yttranden i frånnamnärenden skall inhämtas denattom

förordningenmyndighet regeringen bestämmer. I 1992:1109 denom
indelningen föreskrivskyrkliga yttrande inhämtas frånskallatt

Ortnamnsarkivet i Uppsala
församlingarVid sammanslagningar det ofta församlingamasär ön-av

skemål båda församlingsnamnende gamla skall bibehållas och bildaatt ett
kombinationsnamn. har inte frånDetta godtagbart språkvårdssyn-ansetts
punkt, med traditionen inom Kammarkol-överensstämmer pastoraten.men
legiet har tidigare medgivit kombinationsnamn, har under period be-men en
slutat de gamla skall den försam-att ettom av namnen vara namn nya

enligt Ortnamnsarkivetslingen, yttrande. Vid överklagande år 1994 harett
församlingarna vunnit och kombinationsnamn därmed fastställtsett av rege-
ringen.

Även det finns motståndstarkt inom församlingarna organisa-ett motom
tionsförändringar kan uppfattas hot den gamla församlings-motsom som

församlingamasstrukturen, självständighet och inte minst deras kannamn,
förvänta sig accelererande församlingssammanslagning kom-attman nog en

ske, särskilt vad gäller mycket små landsbygdsförsamlingar. 62 för-attmer
mellanhade densamlingar l januari 1995 mindre 100 medlemmar och 706än

500. församlingarna således100 och Nära tredjedel har 500underen av
medlemmar.
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följande namnfrågorFrågan den kyrkliga indelningen och därav berörsom
1995:162 för utredningen ändrade relationerinte i direktiven Dir. mellanom

kyrkan Kyrkolagen förutsättsoch Svenska med lagersättasstaten m.m. en
innehållakyrkan endast skall det principielltSvenska viktigt.ärom som som

utredningsarbetet kommer emellertid utnedningsgruppdet inomkyrkligaI en
indelningsfrågor. direktiven för detta arbetebehandla I sägs:att

församlingsindelningen fattas"Beslut ändringar i beroendeom nu, av
ärendets regeringen, Kammarkollegiet eller länsstyrelsen. Efter än-art, av

blir besluten församlingsindelningendrade kyrka-statrelationer om en
fråga.inomkyrklig utredningsarbetet behöver hur beslut för-I prövas om

samlingsindelningen fattas i framtiden.skall Mycket talar för beslutatt av
stiftsnivå.detta slag bör ligga Vidare behöver sambandet mellan upp-

kyrkoavgiften och den kyrkliga indelningen uppmärksammas."börden av

har betydelse den kyrkliga, bl.a. förFörsamlingsstrukturen val-utöver
kretsindelning, för skatteuppbörd och för kommunal indelning och indelning

statistikområden. minst kommunernas behov indelning i kommun-i Inte av
nivåndelar det rimligt officiellt indelningssystemkan undergöra att ett

bibehålls och detta detkommun ägnasatt systemsamma omsorg som nuva-
rande i församlingar.

kyrkobyggnadsutrednings betänkande 199611I Svenska kyrkans Fäder-
kyrka och framtidens diskuteras församlingsindelningen främst med ut-nas

gångspunkt i dess betydelse för förutsättningarna för bevarande kyrko-av
föreslåsframtida ordning där församlingarna visserligen slåsbyggnader. En

till bärkraftiga enheter dagens, där detta inte innebärän attsamman mer men
kyrkor i någon omfattning bruk. kyrka i varje församlingEn fö-större tas ur
reslås få benämningenledande roll, medan de andra sockenkyrkoren mer ges

föreslås användas i mindre omfattning eller för speciella uppgifter.och Däri-
också återuppståskulle de gamla socknama kunna begrepp, medgenom som

viss frivillig självstyrelse inom församlingens Detta skulle förstärkaen ram.
sockenidentiteten och innebära sockennamnet kunde leva vidare, inte baraatt

kyrka också det område det hävd betecknat.utansom namn en av

Statistikomrâden

Vid indelning eller geografisk klassificering erfordras vanligen benämningar
områdena.de redovisade benämningar kan sedan kommaDessa använ-att

das konkurrerande uppstå. Sådanai andra sammanhang och namnbruk kan
måstebenämningar därför väljas med Ett typexempel detta deäromsorg.

småorternastatistiska och vilka praktiska skäl givits benäm-tätorterna av
På småskaliganingar. kartor skala 1:250 000 och mindre markeras tätorter

ofta med den statistiska Namn statistiska beslutastätortens gränser. tätorter
därför Lantmäteriverket enligt grundregeln i dess instruktion, befogenhetav

fastställa inte fastställs myndighet. Småorter äratt ettnamn som av annan216
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Ort-bebyggelsekoncentrationer mindrestatistiskt begrepp, än tätorter.nyare
påfor-frågan namngivning dessa ochnamnsrådet behandlade 1993 avom

centralbyrånStatistiska intro-de småortsbenämningarvissa ändringar idrade
Småorter-karaktär nyskapadeundvika de fickförducerat, ortnamn.att att av

fanns, sifferkoder identifika-naturliga intedärefter, där somnamngavsna
tion.

Minoritetsspråk.615 .
ortnamnshanteringår London riktlinjer för iFN-konferens 1972 iEn antog

tillkommit nordiskt initiativminoritetsspråkområden. Resolutionen som
rekommenderadesamiska ochutgångspunkt i exemplet medsin ortnamntog

minoritetsspråk användas i de be-giltig för skulleortografiden ettatt varsom
namnfor-skulle användas för standardiseraländerna och dennarörda attatt

på och i nationella "ga-sedan användas officiella kartorskulleDessamema.
konsekventmed skullezetteers; standardförteckningar Dettaortnamn.

skrivsätten för samiskaäldre och väl inarbetadetillämpat innebära de ort-att
samiskafå Sverige finns olikamånga fall skulle bytas Ii treut. numeranamn

dialektområden alla kan innebära avvikelser förortograñer för olika ort-som
från de gamla skrivsätten.namnen

årområde tillämpningen den 1978 besluta-nordsamiskt lederSärskilt i av
fråntill avvikelser den hittills använda kart-nordsamiska ortograñende stora

således med och sj-ljudet med s. Kortografien. Tj-ljudet tecknas c ersätts
med nordsamiskt uttal.och med d bättreofta med med b stämmert somp

från håll, friluftsorganisationer,kritiserats flera bl.a.Nyordningen har av
blir svåra känna igen ochmilitären. Namnenvägmyndigheter och ortogra-att

för uttalet skall blisärskilda kunskaperfien kräver rätt.att
År efter omfattande överläggningar1980 och 1983 har Lantmäteriverket

går på både de traditionella ochkompromisslösningbeslutat ut attsomom en
de allmännai vissa fall skall användaskorrekta, namnformemade nya

beslutet synligaEfterhand kartutgivningen sker kommerkartorna. att gesom
resultat.

namnformer inte införts, ifråga vägskyltning hittills dubblaharI utomom
skalluppgivits vägvisningenfå Skälet harundantag. överensstämmaattvara

namninnehållet ipå år 1995 harfinns Undermed de kartorna.namn som
nordsamiskaoch korrekta1:250 000 granskatsRöda kartan skala namn-

Sålunda finns normerandedatabas.införts i Lantrnäteriverketsformer numera
tillgängliga.vägvisningsbehovetför det huvudsakliganamnformer

lösningen valts vad gäller traktnamndel har denfastighetsregistretsFör att
särskilt i registret,ortografi införtsenligt samisknamnforrnen namnsom

står komplikationkvar registemamn. Engamla namnfonnenmedan den som
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har varit fastighetsregistrets datorsystem inte kan hantera de diakri-ännuatt
finns i de samiska ortograñema.tiska tecken som

1 Ortnamnsnormering5 7. .
Något enhetligt för registrering allmänt accepterade finnssystem ortnamnav

Lantmäteriverkets kartutgivning dockinte i Sverige. allmänna i praktikenär
normerande för namnforrnema. Lantmäteriverket skall enligt 4 § punkt 3 för-

1418 instruktion för statliga lantmäterietordningen 1995: med det försvara
frånframställning och utgivning information den allmänna kartläggningen.av

000, 1:50omfattar kartor i skalorna 1:10 000, 1:20 000, 1:100 000Denna
och 1:250 000. ekonomiska kartan, vanligast i skala 1:10 000, och dessDen
efterföljare Gula kartan i skala 1:20 000, de flesta Kartanortnamnen.upptar

småredovisar inte objekt för för kartskalan, och i regel inteärnamn som
på och andra allmänna platser, dvs.heller kvarter, huvud-vägargator,namn

också sådanasakligen inom Kartan saknar förtätorter. ärnamn namn som
på indelningsenheter och påför kartskalan, storastora som namn namn

ocksåmycket objekt. Vissa ligger utanför kartans redovisnings-stora namn
såsomambition, vissa indelningar inom den militära och kyrkliga förvalt-

andra distriktsindelningar och del icke beslutade såsomningen, en namn
Ölandsbron, Inlandsbanan etc.

småskaligare allmänna kartorna de flesta de objekten.De störreupptar av
dvs. huvuddelen de kommunerna beslutadeNamn inom tätorter, av av nam-

månåterfinns i kommunala kartverk i den sådana Kartutgivningutges.nen,
frivillig uppgift för komsnunema.är en

på vissa indelningsenheter redovisas i den KammarkollegietNamn av
förda liggaren Sveriges indelning. De indelningar där åjourförsöver ärsom

åklagar-län, kommun, församling, domsaga, fögderi polis-, och krono-samt
Årsbokfogdedistrikt. Statistiska centralbyrån Sveriges kommuneröverutger

och Rikets indelningar. har sedan 1947De namnnorrnerande uppgift.en
Namnformema hos de allmänna kartor Lantmäteriverketnamn ansvarar

från språkligför granskade synpunkt innan de fastställs för kartproduk-är
Någontion. uttalad författningsstyming vad denna granskning skallav avse

angåendefinns inte sedan kungörelsen 1927:380 stavning i of-ortnamnav
årficiella handlingar upphävdes 1987. den kommunala namngivningenFör

någonhar aldrig författningsstyming funnits.
någonheller för sjökortens namnhantering finns författningsstyming,Inte

det allmänna för sjökartverksamheten tilldelats Sjöfarts-utöver ansvar som
verket enligt förordning 1969:320 med instruktion för Sjöfartsverket.
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Internationella krav

Inom pågårFN sedan år 1960-talet arbete syftar till internationellett som
Standardisering Sverige har deltagit i detta arbete sedanortnamn. den för-av

konferensen Standardisering geografiskasta 1967. Det betonasom av namn
där den internationella standardiseringen måste bygga påatt nationell stan-
dardisering. De nationellt fastställda bör publiceras i ortnamnsför-ortnamnen
teckningar, s.k. Sådana förteckningar bör bygga på namninnehål-gazetteers.
let i något bestämt kartverk, och skall alltså nationellt fastställda.namnen vara
Den svenska publikation erinrar sådan Svenskmest ärsom gazetteerom en
ortförteckning senaste upplagan år 1980 130 000upptarsom ca namn.
Den kan dock inte dånorrnerande den inte helt följer de allmännaanses vara
kartomas namnformer.

Planerad verksamhet inom Lantmäteriverket

Den 1januari 1996 började organisation gälla vid Lantmäteriverket.atten ny
Det betydde också ändrade förhållanden och rutiner för ortnamnsverksamhe-

Från Lantmäteriverket har inhämtats avsiktenten. alla ändringaräratt att av
liksom alla nytillkommande inomortnamn Lantmäteriverkets besluts-namn

område framdeles skall beslutas formellt, med författningsstöd, antingen en-
ligt förordningen 1995: 1418 med instruktion för det statliga lantmäteriet och
den däri uttalade skyldigheten fastställa eller enligt fastighetsregis-att ortnamn
terkungörelsen 1974: 1059.

Ortnamnsarbetet i samband med det kartografiska fältarbetet tänks i stort
hanteras enligt följande rutiner. Från fältarbetet kommer och s.k.textmanus
namnblanketter. Blanketterna och ändringsförslag,upptarsom nya namn
skickas till något Språk- och folkminnesinstitutets ortnamnsarkiv förav
granskning och utlåtande. När blanketterna återkommit till Lantmäteriverket,
fastställs formellt beslut. Ortnamnsregistret kan sedanettnamnen genom
âjourföras med det eller ändrade med angivande beslutsdatum.namnetnya av

Vissa Lantmäteriverket beslutar undergårortnamn omfat-som om, en mer
tande handläggningsprocedur. Det gäller där förutomtätortsnamn aktuellt on-
namnsarkiv berörd kommun,även länsstyrelse och lantmäterimyndighet
hörs, traktnamnen och därmed den dominerandesamt delen våra bebyg-av
gelsenamn, där yttrande inhämtas frånäven fastighetsägare och Riksantik-
varieämbetet. I och med alla namnbeslut åligger Lantmäteriverketatt be-som
slutas formellt kan de också överklagas. Beslut fattade med stöd verketsav
instruktion överklagas enligt 35 § verksförordningen 1995:1322 till rege-5

g ringen, beslut enligt fastighetsregisterkungörelsen enligt 65 § kungö-sammai relse hos allmän förvaltningsdomstol. Det ligger i Lantmäteriverkets intresse
det finns former för ifrågasätta ochatt namnbeslut.omprövaatt
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namnsättning och namngranskning.1996 förAnsvarsfördelning januari1
regleringsnivå:uppställd besluts- ochTabellen efterär

Regeringsbeslut1
särskildMyndighetsbeslut enligt författning2

beslut enligt instruktionlantmäteriverkets3
författningsregleringMyndighetsbeslut4 utan

beslut regleringHuvudmannens5 utan
bestämmabefogenhetenuttryckligenmånga fall inteRegleringen i attavser

namnfrdgan uttryckligenindirekt. förden får utläsas När ansvaretutannamn,
det med stil.reglerats fetanges

myndigheten Språk- ochingår iUppsalaOrtnamnsarkivetiOAU numera
SOFIFolkminnesinstitutet

RAÄ Riksantikvarieämbetet

Beslutande Reglering, anmärkningObjekt
1973:105KungörelsenRegeringen1 Län om

Länsnamnenlänsbeteckningar. är
förtecknade

1992:300.Kyrkomötet/ 4 7 § kyrkolagenkap.1 Stift
Stiftsnamnen förtecknadeärriksdagen

§§ 2 kap. 6l 1 ochkap.Regeringen1 Domsagor,
rättegångsbalken, 8 § lagendomkretsar
1971:281 allmänom

13 kap. 1 §förvaltningsdomstol,
1969:2461 § lagenvattenlagen,

fastighetsmål,idomstolarom
1994:1009.1 § sjölagen21 kap.

finns angivna iDomsagomas namn
1982:996 riketsförordningen om

indelning i domsagor
1979:4111 §1 kap. lagenRegeringen1 Kommuner, om

Sverigesi indelning iändringarlandstings-
och landsting, omtrycktkommunerkommuner

1988:198
NationalparksförordningenRegeringen1 National-
1987:938. Nationalparkerna ärparker
förtecknade

1992:300,Kammarkollegiet 10 kap. kyrkolagen2 Församlingar,
1992:1109 denförordningi vissa fallpastorat, om

kyrkliga indelningenregeringenkontrakt, resp.
Stiftsstyrelsentlerpastorats-
efter fr.yttrandesamfälligheter

iOrtnamnsarkivet
Uppsala

fastighetsregisterkungörelsen19 §efterKommunen2 Kvarter
samråd 1974:1059med
lantmäterimynd.

fastighetsregisterkungörelsen17 §Lantmäteriverket2 iTraktnamn
samråd 1974:1059efter medfastighets-

fastighetsägare,registret
Ortnamnsarkivetj

RAAUppsala och220



Beslutande Reglering,Objekt anmärkning
1990:1165Järnvägs- § förordningen5Järnvägs- om

vid järnväg,inspektionen vid säkerhet tunnelbanastationer
spårväg, 8 § förordningBanverket och

1988:707 instruktion förmed
banverket
4§ 5Tätorter Lantmäteriverket punkt förordningen
1995:1418 med instruktion för det
statliga lantmäteriet
4§ 5Lantmäteriverket punkt förordningenNatumamn,
1995:1418 med instruktion för detövriga be-
statliga lantmäterietbyggelsenamn

SJÖfajTSVCTKCLI 1969:320Förordning medFyrar
Samrådmed Lam Sjöfartsverket,instruktion för
mätcnverket "ansvara sjökartverksamheten"för

Vägskyltning Vägverket Vägmärkesförordningen
1978:1001, 1988:1601omtryckt
Naturvârdslagen 1964:822,LänsstyrelsenNaturreservat
naturvårdsförordningen 1976:484

1995.l537LagenBelägenhets- Kommunen om
lägenhetsregister, inte adressensadresser avser
innehåll

AB I avtal finnsPostorter Posten med staten passus om
"god ortnamnssed"

Ägaren samråd SaknasFlygplatser i
med
Luftfartsverket

SaknasVägar, Kommunengator,
allmänna
platser inom
detaljplan

SaknasKommunenKommunala
inrättningar,
skolor,
barnstugor
m.m.

SaknasKommunal Kommunen
administrativ
indelning

håll- SaknasStationer, Trafikföretaget
platser m.m.,

järnväg
Väghållaren SaknasVägar, gator

utom
detaljplan

Väghållnings- SaknasTrañkplatser,
rastplatser vid myndigheten
allmän väg
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medMyndigheter och ortnamnsverksamhet5.2 organ

ortnamnsfrågomatydlig bild berör många aktö-Historiken atten avovan ger
teknisk-funktionell meningoch betydelse inte bara ihar förävenstor utanrer

Namnfrågomahemkänsla. har betydelse för den historiskaallmänhetens stor
vi uppfattar och strukturerat våridentifikationen, för hur mentalt omvärld. De

påverkar mångaåtgärder namnanvändningen därmed parter,engagerarsom
professionella, och lekmän, organisationer och myndigheter. Ett officiellt

få flesta fall namnfråganmyndighetsansvar finns endast i fall uttalat. I de är
namnhanteringen blir följd åtgärder mål.inte primär, med andraen av

Lantmäteriet2 15. .

lantmäteriverket

måletLantmäteriet omorganiserades den l januari 1996, med dels integreraatt
verksamhet bedrivits Centralnämnden för fastighetsdata ochden delssom av

frånmyndighetsfunktioner andra funktioner.urskilja
1995:1418 instruktion för statliga lantmäterietFörordningen med det

verkets ortnamnsområdet.samtidigt trädde i kraft Enligtsom anger ansvar
ändamålsenligt vårdat4 § punkt 5 skall Lantmäteriverket "verka för ochett

någonortnamnsskick fastställa i den utsträckning intesamt ortnamn annan
sådanmyndighet har befogenhet". Enligt 12 § skall "Inom Lantmäteriver-

råd frågor ortnamnsvår-ket...finnas för med företrädare förortnamnett om
namngivande intressenter".dande och

detaljrikinstruktionen, mindre den gamla, endastDen är änsom angernya
Ortnamnsrådet.råd obligatoriskt, föreskriver dock inte vilkaDenett som som
rådet,representerade i vilket det möjligt ändra dessskall gör attvara samman-

någon behöversättning instruktionsändring göras.utan att
Lantmäteriverkets funktion nationell ortnamnsmyndighet ligger i densom

stårorganisationen GSD- där GSD för Geo-hos och ortnamnsenheten,nya
återfinns Landskaps-Sverige-Data. inom avdelningengrafiska Enheten och

fastighetsdata. för uppgiften fastställaEnheten för inne-att ortnamn,ansvarar
hållet fastställdai ortnamnsregistret de nationellt namnformemaupptarsom

namninnehållet också Ortnamnsrå-för i de allmänna kartorna. finnsoch Här
ortnamnsfrågorkansli och hit skall alla inkommande ärenden i kanalise-dets

ras.
inom organisationsenhetenallmänna kartorna produceras Metria,De som

frånockså ingår i Lantmäteriverket. produktion sker beställningDenna av-
Landskaps- fastighetsdata. ocksådelningen hanteras därföroch Inom Metria

kartproduktionen.i direkt sammanhang medortnamn
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Den organisationen innebär för ortnamnsfrågomas del koncentre-nya en
ring myndighetsutövningen och beslutsfunktionen till organisatorisktav ett
ställe, GSD- och ortnamnsenheten.

I rollen ortnamnsmyndighet ankommer det Lantmäteriverketsom att
fastställa samordna den statliga ortnamnsverksamhetenortnamn, ochatt att
lämna råd och rekommendationer inom ortnamnsområdet. Med stöd fas-av
tighetsregisterkungörelsen FRK, 1974:1059 fastställer Lantmäteriverket
traktnamn i fastighetsregistret 17 § efter yttrande inhämtats från berördaatt
fastighetsägare, Riksantikvarieämbetet och Ortnamnsarkivet i Uppsala

ingåendenumera i Språk- och folkminnesinstitutet. Andra bebyggelsenamn
och alla till kartproduktionen fastställs med stödnatumamn verkets in-av
struktion.

Samordningen den statliga ortnamnsverksamheten sker till delav stor
inom för Ortnamnsrådet och med hjälp de kontakter byggsramen av som upp

rådets medlemsorganisationer. Rådgivningsverksamheten gäller delvisgenom
övrigt arbete inom iverket form föreskrifter rådoch angående iav ortnamn
samband fastighetsbildningmed och fastighetsregistrering och i samband
med den allmänna kartläggningen. Inforrnationsverksamheten riktar sig också

den kommunala onnamnsgivningen. Mer allmänt riktad infonnationmot sker
utgivning skriftserien Ortnamn och namnvård i vilken fyra skriftergenom av

hittills utkommit.har
Av betydelse för ormamnsverksamheten uppbyggnadenär verkets ort-av

namnsdatabaser. Den grundläggande databasen, det s.k. ortnamnsregistret,
för innehållernärvarande den topografiska kartans kommersom ortnamn,

från och med 1996 års fältarbete utökas, och databasens roll och ställningatt
ytterligare diskuteras.att
För ortnamnsverksamheten finns årsarbetskrafter budgeterade inomtre

enheten GSD och RedaktionsenhetenInom finns två och halvortnamn. en
årsarbetskraft för förberedelser och uppföljning namninsamlingen iav sam-
band med fältarbetet för kartorna och för förvaltning och utveckling ort-av
namnsregistret. Dessutom textredigeringgörs kartorna iav namnen an-
slutning till övrig kartredigering inom enheten Kartor.

Den regionala organisationen

Lantmäteriverkets regionala organisationen består från den l januari 1996 av
24 lantmäterimyndigheter 29och kommunala lantrnäterimyndigheter vilkas
huvuduppgift sköta fastighetsbildningär inkluderande fastighetsregistre-att
ringen. Därmed har de uppgifteräven berör ortnamnsområdet.som

Enligt 19 kap. 6 § fastighetsbildningslagen 1970:988 lantmäteri-svarar
myndighetema för fastighetsregistret. Enligt 19 fastighetsregisterkungörel-§

1974:1059 beslutar lantmäterimyndighetema i vissa frågor enligt densen
kungörelsen. Det innebär bl.a. de beslutar traktnamn vid löpandeatt om 223
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fastighetsregistret. Om beslutet gällerisärskilts.k.ochregistrering namnom
beslutarstavning och formellertraktnamn namnetsnyttett avser

efter ändringartraktnamnsförändringarLantmäteriverket liksom avom
granskadeskall allaregistreringkommunindelningen. Före vara avnamn
Språk-ingående i ochnumerai UppsalaOrtnamnsarkivet

Lantmäteriverketsenligtregistreringen skerochfolkminnesinstitutet,
meddelandeLantmäteriverketsrekommendationerLMVFS ochföreskrifter

FRM.Handbok1979:4,
på statistiska lant-ärortnamnsärenden, tätorter,andravissaI namnsom

Lantmäteriverkettillremissinstanserregionalamäterimyndighetema
förrättningar underdirektregistreringmed ärdetGenom system somav

forrättningslantmätamas kompe-påställasökade kravutveckling kommer att
narrmfrågor.itens

enligtlantmäterimyndighets beslutochLantrnäteriverkets
forvaltningsdomstol.allmänöverklagas tillterktmgörelsen kan

Ortnamnsrådet2 25 ..
förmedsamarbetsorganrådgivandeOrtnamnsrådet representanterär ett

folkrninnesinstitutet,Språk- ochRiksantikvarieämbetet,Lantmäteriverket,
språknämnden, PostenSvenskakommunförbundet,Svenskauniversiteten,

sameorganisa-svenskaoch dehembygdsförbundSverigesVägverket,AB,
uppgift främjaLantmäteriverket i dessstödjaRådets uppgifttionema. är attatt

Lantmäteriverkets samord-vårdat ormamnsskick.ändamålsenligt ochett
Ort-utsträckningortnamnsområdet fullföljs iningsuppgift inom stor genom

namnsrådet.
rådet fick sin placeringtillanledningarnaår 1985. EnRådet tillkom attav

språkligtifackmyndighetinteverketLantmäteriverketvid att avseen-varvar
Rå-på neutraltintressenolika sätt.bedömdes kunna sammanväga ettde utan

arbete. saknar be-för sitt Detfastare formerår funnithar underdet senare
frå-i specifikaför uttalandenmodellutvecklatharslutsbefogenheter enmen

frågaframgång bl.a. ivunnitharmyndighet. Dettadirekt till omresp.gor
småortsprojekt.centralbyrånsoch StatistiskaadresseringspolicyPostens

arbetsruti-funnit lämpligai dagsekretariat harOrtnamnsrådetsEnligt man
myndigheternas ochrepresenteradedekontakter mellandirektamed or-ner

rådet forum församarbetedettaGenom ärverksamheter.ganisationemas ett
bådegång inom statligvaderfarenhetsutbyte ärinformation och somom

ortnarnnsverksamhet.kommunaloch
aktiv informationsm-initiativet tillförstaOrtnamns1injen detProjekt är

till landsantik-i skrivelseprojektet beskrivsSyftet medtagit.rådet har ensats
följandeaugusti 199515 sätt:variema den

224



Ortnamn

"Målet för projektet och utvärdera det möjligtär pröva äratt attom genom
specialistsamverkan skapa förmedlaoch kunskapsunderlag och kunskaper
för regional och kommunal verksamhet med Praktiskt görsormamn.en
det genomföra och försökutvärdera i Gävleborgs län. Pro-att ettgenom
jektet ocksåkan intresse för Kulturarvsutredningens arbete medvara av
frågan lagskydd för ortnamnen.ettom

5.2.3 Kommunerna

Uttryckligen i författningar finns inte mycket kommunernasutsagtm.m. om
roll och för namnfrågor, i praktiken har de omfattandeettansvar men ansvar
för namngivning namnvård.och

På grundval den enkät utredningen genomfört kan följande sammanfat-av
beskrivningtande Handläggning och expertfunktioner mycket olikaärges.

ordnade, delvis beroende på kommunernas storlek. flera kommunerI finns
särskilda narnnberedningar för hantera namnfrågoma, vanligast äratt attmen
de bereds i någon teknisk förvaltning med för plan- eller mätnings-ansvar
verksamhet. Beslutsordningen varierar också kraftigt. Tillgång till egen ex-
pertis ovanlig, det tydligtär även intresse långär och erfa-att ett stortom en

åtskilligarenhet i fall präglar arbetet Externa anlitas i de flesta kom-experter
högst sporadiskt eller inte alls. de fallI kontakter medtätaremuner externa

förekommer det vanligen, i de fall då inteär kommunalaexperter museer
finns, fråga lokal expertis, inom hembygdsföreningar.t.ex.om

Enligt lagen 1995:1537 lägenhetsregister kommer kommunernaom att
bli ansvariga för samtliga belägenhetsadresser och därmed sammanhängande

vilket kommer medföra utökad ortnamnsverksamhet i kommu-ortnamn, att
särskilt med avseende landsbygden.nerna,

Enkät kommunal namnverksamhetom

Utredningen har under våren 1995 enkät till samtliga kommunersänt förut en
kartlägga dels organisation, och kompetens i ortnamnsfrågor, delsatt resurser

vilka adresseringssystem tillämpas landsbygden. frågorDesom som avser
kommunernas handläggning och expertis refereras nedan.

Var beslut1 i kommunen fattas ortnamn 247 kommuner har besvaratom
Åtskilligafrågan. har angivit fler beslutsorgan. Några kommuner har inte

associerat sin verksamhet med namnsättning med begreppetgator m.m.
ortnamnsverksamhet och aldrig i mannaminne sysslat medsvarat att man

Fråga 2 har i dessa fall ofta besvarats med den förvaltningortnamn. som
handlägger Svårigheternamnärenden. läsa skillnad mellan besluts-att ut

och handläggande förekommer också frekvent. Följandeorgan organ
sammanställning har gjorts efter viss rationalisering Sam- 225en av svaren.
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hierarkiordning. kommunfullmäk-manslagning har gjorts i Nämns t.ex.
kommunfullmäktigestår under rubriken m.fl.tige i svaretett svar

kommunfullmäktige 45
m.fl.kommunfullmäktige 19

kommunstyrelse 26
m.fl.kommunstyrelse 12
teknisk nämnd 104byggnadsnämnd,
m.fl. 31byggnadsnämnd

fritidsnämndkulturnämnd, kultur- 30etc.o
m.fl.kulturnämnd ll

m.fl.namnberedning 7etc.
utbildningsnämndbarn 1o

kommundelsnämnder 1
247antal svar

handlägger namnfrågor 252 har lämnats.förvaltning TotaltVilken svar
variation finns i kommunernaspräglas den mycketSvaren stora somav

mångaoch benämna de olikaorganisera verksamheten Isätt att organen.
också fler renodling har varit nödvändig.Enorgan. av svarensvar anges

kulturförvaltninghandläggningen primärt sker inomskiljsHär om en
teknisk förvaltning, efter det förstamotsvarande ellereller en namn som

inämns svaren.

72byggnadsnämndskontor
8byggnadsnämndskontor m.fl.

miljökontorstadsbyggnadskontor, 27stadsarkitektkontor,
m.fl.samhällsbyggnadskontor 7stadsarkitektkontor,

32stadsingenjörskontor
m.fl. 17stadsingenjörskontor

21tekniskt kontor
1tekniskt kontor m.fl.
1trañksektion m.fl.
1fastighetskontor

187förvaltningartekniskasumma

26kulturförvaltning
kulturförvaltning m.fl. 17

kulturförvaltning 43summa

övriga organ
11namnberedning etc.

kommunledningskontor
kommundelskontoren l

1servicenämnden
1lantmäteriet

252totalt antal svar

liknande i 18 Samarbete mellan förvalt-Namnberedning och nämns svar.
m.fl. står i tabellen. kan dock ocksåutläsas de fall Detkanningarna av

såsamverkan bildenverksamheten uppdelad intebetyda är ärutanatt226 en-



tydig, fråga samarbete ställdes inte. Det antalet dubbelsvar frånom stora
kommunerna 27 stycken kan också tolkas bristande samverkan.som

Finns expertis i ortnamnsfrågor inom kommunens förvaltning Frå-egen
avsåg således ansåg hade expertis inom kommunensgan attom man man

förvaltning. 246 kommuner svarade 182 nej. 64 kommuneregen varav
de hade någon eller fleraatt Svaren innehåller bådeangav experter.egna

funktioner och Många spridda titlar och ipersoner. görpersoner svaren
frågan svårbearbetad.

namnberedning 12
kulturchef, kultursekreterare 12
kommunalt kommunantikvarie 9museum, etc.
Stadsarkitekt, stadsingenjör, teknisk tjänsteman 19

eller fleraannan l 1
ia l

expertis 64summa egen

Hur vanligt det kommunen samarbetarär med språkligatt expertis i ort-
namnsfrâgor Med vilken eller vilka experter
Samarbetar kommunen med kulturhistorisk expertis i ortnamnsfrâgor
Med vilken eller vilka experter
På frekvens för samverkan fanns det för fråga 4 och 5 alternativtre an-
givna på frågelistan: Högst gång år, högst gång månad ochen per en per
oftare.
Många har aldrig, vid behov eller aktuellt.svarat Dessa har räknats som
blanksvar.
Vilken expertis samverkan har skett med har föranlett mycket skiftande

i uppställningen nedan renodlats något. Ett urvalsvar som frekventamest
eller intressanta redovisas nedan. Svaren kanexperter inte dåsummeras
fler kan förekomma iexperter samma svar.

Anlitad Språkligexpert Kulturhistorisk
Frekvens
högst gång år 140en 109per
högst gång månad 18en 33per
oftare 2 16
Antal 160 158svar
Angiven expert
bibliotek l 2
bybor, byålderman 1 2
hembygdsförening 4 42
kommunalt museichef 0museum, 12
kommunantilcvarie O 4
Lantmäteriverket, lantmäteriet l 3
lokalhistoriker 5m.m. 7
länsantikvarie, länsstyrelse 2 7
länsmuseum 7 26
ortnamnsarkiv 34 14
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posten
språklärare

folkminnesarkiv 1språkinst,språknämnden,Sv.
namnberedning
kulturchef, etc.

behov""vid

Kommunförbundet

intresseorganisationkommunernaskommunförbundet harSvenska attsom
intresse-arbetar förbundetden rollenSveriges kommuner. Iföreträda genom

utveckling kommunaloch rådgivningservicebevakning, samt avgenom
organisatoriskt i plan- och miljö-Ortnamnsfrågor förekommerverksamhet.
Kommunförbundetoch fritidssektionen.i kultur- ärsektionen och represente-

Ortnamnsrådet.irat
skrivelse till Bostadsdepartementetbegärde år 1976 iKommunförbundet

erhåller beslutskompetensbyggnadslagstiftningeni"kommunema avseen-att
avsnitt 5.1.2. Underadressnummersättning",aktuell ochde senaresenamn-

Kommunförbundet har haftochnamnfrågorna diskuterats livligtår har an-
intressebevaknin harled iolika Somaktualisera demledning sätt. ettatt gen

med Kommunernanorrnalavtal Posten.förbundet träffat attett uppmanas
ansvarsfördelning,klararegionkontor, förmedteckna avtal utatt sam-resp.

adressering och adressregister.ersättningsfrågor vad gällerocharbetsformer
be-18 länskonferenseranordnadesavtalet blev klartsamband medI att som

dettahandlade ämne.
förmedlarkommunerna ochlöpande ävenKommunförbundet informerar

År rådgivningsskrift Ortnamn. Namngivning1989information. utgavs en
Kunskapsspridning till kommunernai kommunerna.namnskickoch som-

ortnamnsfrågorexpertis i förkan haundantagsvis rimligen ärendast egen -
försök utvecklaOrtnamnslinjenuppgift. Projektviktig ärförbundet ett atten

regio-b1.a. länsmuseemamed utnyttjandekunskapsspridning,denna somav
förmedlare.nala

Övriga myndigheter2 45 ..
Banverket

vid järnväg, tunnelbana och1990:1165 säkerhetförordningenEnligt om
8stationer för jämvägstrañk. I §Banverket godkännaspårväg skall namn

dennaför Banverket tilläggsmed instruktion1988:707förordningen upp-
ärnvägsinspektionen har utfärdatJämvägsinspektionen. Jfördirektörengift

för-namngivning skall ske Banverketstill hurmed kommentarföreskrifter
228
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fattningssamling BV-FS 1995:4 Jämvägsinspektionen, Reglersamt om namn
på trafikplats för järnväg, JH 8.9. Regelsystemet vad gäller på jäm-namn
vägsstationer har tillkommit säkerhetsskäl och dessa vägledande vidärav

Samrådärnvägsinspektionens beslut. sker regelmässigtJ med lokala intres-
och med Förteckning jämvägsstationsnamnäven överexpertorgan.senter

âjourhålls Järnvägsinspektionen.av

Kammarkollegiet

Kollegiet enligt förordning 1994:634 med instruktion for Kammarkolle-är
giet central förvaltningsmyndighet för Sveriges indelning. Kollegiet skall föra

rikets indelning. Kollegiet beslutarliggare ändringar i kom-över smärreom
munindelningen enligt lagen 1979:411 ändringar i Sveriges indelning iom

Ändringarkommuner och landsting. i församlingsindelning beslutas i nor-
malfallet Kammarkollegiet enligt kyrkolagen 1992:300. Beslutsord-av

frågai namnändringar och församlingarningen finns regle-om nya namn
10 1992:300. Samrådrad i kap. kyrkolagen skall enligt 10 kap. 5 § ske

med Ortnamnsarkivet i Uppsala.

telestyrelsenochPost-

Myndigheten tillsyn bl.a. postservice enligt postlagenöverutövar
1684. uttrycklig författningsreglering angående1993: Ingen finns.ortnamn

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet har central kulturrninnesvårdsmyndighet ort-som
namnsområdet till uppgift bevaka bebyggelsehistoriska ochatt ortnamnens

på åladessociala betydelse. Redan 1600-talet riksantikvarien uppgiften att
uppteckna och förklara landets Riksantikvarien initiativ-ortnamn. var en av

till års Ortnamnskommitté.1902 Av hävd upptecknar ämbetet itagarna sam-
fomminnesinventeringar folkliga kulturminnenband med och leve-namn

dessa till Lantmäteriverkets kartproduktion. Det reviderade beslutetrerar om
årfastighetsregisterreformen 1974 innebar Riksantikvarieämbetet fickatt ett

direkt för de kulturhistoriska värdena i beaktades. Ort-att ortnamnenansvar
speciellt hänsyn till fomminnesregistretsgranskades med kunskaps-namnen

innehåll, både fråga form innebörd, syftningi och med bebyggelse,om
Ämbetetmarkanvändning och kom därmed aktivt medverka i dengränser. att

ormamnsvård påfram 1970-talet. Sedan reformen avslutats bestårväxtesom
ämbetets uppgifter i sig förekommande namnärenden.yttraatt om

angåendeförfattningsreglering finns.Ingen uttrycklig Riksantik-ortnamn
Ormamnsrådet.varieämbetet företrätt iär 229
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Räddningsverket

Räddningsverket skall samordna samhällets verksamhet för räddningstjänst.
Primärt ansvarig för räddningstjänsten kommunerna. Räddningsverket harär
inga direkta intressen bevaka ortnamnsområdet. orienteringssystemDeatt

utvecklas för räddningstjänsten tekniska och icke beroende adres-ärsom av
seringssystem. Däremot kan de kommunala räddningstjänstorganen delta i

påverka adresseringssystem.arbetet med och t.ex.

Sametinget, övriga sameorganisationer

årSametinget, inrättat 1993, myndighet 31 ledamöter väljs demär en vars av
språk ihar samiskt hemmet eller ättlingar till med samisktärsom personer

språk. Tinget skall enligt Sametingslagen 1992: 1433 b1.a. leda det samiska
språkarbetet. inte Ortnamnsrådet,Tinget i samiska in-är representerat utan

företräds fortfarande enligt Lantmäteriverkets tidigare instruktiontressen av
företrädare "gemensamt för de svenska sameorganisationema". Ortnamns-en

rådet har dock erbjudit Sametinget nominera ledamot.att en

Språk- folkminnesinstitutetoch

Språk- och folkminnesinstitutet SOFI tillkom den juli 19931 genom om-
organisation Dialekt- och ortnamnsarkiven svenskt visarkiv DOVA.samtav

på ortnamnsområdetDess uppgifter enligt förordningen 1993:654 medär
Sprâk-instruktion för folkminnesinstitutetoch samla in, bevara,att veten-

skapligt bearbeta och yttranden i ärenden faststäl-ut ortnamn, attge avge om
lande påoch granska förslag till allmänna kartor. Ort-ortnamn attav namn
namnsverksamheten bedrivs inom enheter i Uppsala, Lund, Göteborg och
Umeå. bestårTillsammans arkivens ortnamnssamlingar tio miljonercaav ar-
kivkort.

såledesInstitutet har inga beslutsfunktioner inom ortnamnsområdet, men
samråds-har och remissuppgifter, delvis författningsreglerade. författningarI

fortfarande Ortnamnsarkivet i Uppsala remissinstans, trots attanges som
detta del den samlade myndigheten. SOFI i första hand Ortnamns-är en av
arkivet i Uppsala deltog aktivt i fastighetsregisterreforrnen.

namnvårdskonsulenttjänstEn placerad vid SOFI:s centrala kansli harsom
inrättats från och 1996med i syfte möjliggöra satsningstörreatt ort-en
namnsvården utveckla utåtriktadeoch institutets ortnamnsverksamhet. Myn-
dighetsremisser handläggs konsulenten, i sin hörtur ortnamns-av som resp.
arkiv.

Ett omfattande datoriseringsprojekt har inletts. Detta kommer öka till-att
till institutetsgängligheten samlingar och skapa förutsättningar förstora en

betydligt effektiv informationsspridning såväl till andra myndigheter och230 mer
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kommuner till hembygdsrörelsen och allmänheten. fårInstitutet därmedsom
beredskap utöka sitt för ortnamnsvården.att ansvar

Institutet företrätt i Ortnamnsrådet.är

Universiteten

Institutioner för nordiska språk med ortnamnsverksamhet finns vid universi-
i Stockholm, Uppsala och Umeå. Endast i Uppsala finnsteten särskilden

professur i namnforskning. Universitetens forskningsan-är ett rentansvar
givetvis förenat med kunskapsfönnedlingsansvar.ettsvar,

Universiteten i Ortnamnsrådet,representeradeär normalt uppsala-genom
professuren i namnforskning.

Vägverket

Vägverkets ortnamnsverksamhet består i vägvisning och namngivning tra-av
fikanläggningar. Ingen uttrycklig författningsreglering finns. Den praktiska
namnhanteringen sker inom de regionala enheterna. Beslut uppsättningom av
lokaliseringsmärken fattas den myndighet har hand ellerväg-av som om ga-
tuhållningen. Allmän geografisk vägvisning sker enligt vägvisningsplaner,
för riksvägar nr 1-99 och primära länsvägar nr 100-499 upprättade av

huvudkontor.Vägverkets För övriga allmänna vägar ochgör väg- tra-resp.
ñkregion 7 st vägvisningsplaner. För kommunala beslutar kommunenvägar

Övrigvägvisning. vägvisning, vägvisning till inrättningar, sevärdheterom
och serviceanläggningar, liksom vägvisning till enskild skerväg ansökan,
vanligen den innehar anläggningen och dennes bekostnad. Beslutav som
fattas och trañkregion.väg-av resp.

Vägvisning sker enligt vägmärkesförordningen 1978:1001. Vägverket
meddelar enligt 83 § förordningen ytterligare föreskrifter vilket sker i Väg-
verkets författningssamlingar VVFS och tillämpningsdokument såsom Re-
gler Vägmärken och Trafik, Handbok i trafikinformation årutgivenom m.m.
1989. Namnfrågan endast kortfattat behandlad.är En knäsatt princip är att
stavning skall ske enligt Lantmäteriverkets kartor. Om tvistigheter uppstår om
hur skyltning skall ske, hur vägvisning skall till eller hur skall stavasnamn
överklagas Väg- och trafikregionens beslut hos länsstyrelsen förstasom
överprövningsinstans. Dess beslut kan överklagas hos Vägverket 89 § för-
ordningen.

En försöksverksamhet med särskild turistvägvisning med brun-vita skyltar
Ångermanland, Östergötlandpågår vid Höga kusten i Vättemleden i och Ivö-

sjön i Skåne.
Frågan skyltning med samiska i samiska språkområden harortnamnom

länge diskuterats. Från trafiksäkerhetssynpunkt har framförts skyltningatt
231
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karta och skylt skallförvirrande, ochkanmed fler attortnamn namnvara
regeln där kartan gröna kartanprincip gäller denI äröverensstämma. att

vägskyltarna visa dessa till-skallmed samiskautgiven även namn,namn
inom lulesamisktRedovisningen samiskamed svenska.de av namnsammans

också fördröjs.innebär skyltarbetetsenanelagts och dettaområde har att
utmärkningtrafikplatser ochpågår namnsättningnärvarandeFör avav
Lantmäteriver-väljs med hjälportnamnsmärken. Namnensker meddessa av

fall kontak-ortsbefolkningen. I tveksammamed hjälpoch oftakets kartor av
rastplatsema längsSamma sak gäller deLantmäteriverket. vägarna.störretas

också och skyltas med ortnamnsmärken.broarförekommer namnsättsDet att
iOrtnamnsrådet.företrättVägverket är

Länsstyrelserna

beslutsmyndighet i statligaoch i vissa fallremissinstansLänsstyrelserna är
lantmäteriorganisationen upphörtsedanindelningsfrågor, har attnumera,men

uppgifteringa uttryckligaföreträdd inom länsstyrelsen, ortnamnsom-vara
intressen och företrädatill länetsrådet. förInom ansvaret att ta vararamen

expertområdetinomkanske främstfinns även ortnamnsansvar,ettstaten
ortnamnsfrågomadå främst haraktualiseratskulturmiljövård. har sällanDetta

riksnivå.ochskötts lokalt

Övriga5.2. 5

Hembygdsrörelsen

Samfundet förhembygdsrörelsen haft riksorgan iår 1916 harSedan ett
75-årsjubiléet år 1991 SverigesHembygdsvård, vilket vid antog namnet

Hembygdsförbund. hembygdsföreningama har i växande antallokalaDe an-
hembygdsvård hade till sin börjanSamfundet förtill förbundet.slutit sig

byggnadsvårds- och land-verksamhet förlagd tilltyngdpunkten i sin
ändå hembygdsrörelsenskapsvårdsområdet. Ortnamnsfrågorna har följt ge-

Frågan namnbevarande ochdess verksamhetstid.hela ortnamnensomnom
årsfick stark aktualitet med 1968identiteten landsbygdenbetydelse för en

central fråga för hem-fastighetsregisterreform har sedan dess varitoch en
bygdsrörelsen.

hembygdsförbund finns särskild ortnamnskommitté.SverigesInom en
Ortnamnsrådet.iHembygdsforbundet företrättär

Iänsförbund finns i samtliga län.
rikstäckande, de allrahembygdsföreningar finns praktisktLokala taget
verkar sockennivå,länsförbund. flesta föreningaranslutna till sitt Deflesta

namnfrågor spelar de lokalastadsdelsföreningar finns. Iochby-ävenmen232



föreningarna och deras engagerade företrädare roll lokala samråds-stor som
och remissorgan och opinionsbildare. många kommunerI har fastasom sam-
rådsorgan företrädaremed för hembygdsrörelsen bildats i form namnbe-av
redningar etc.

Iänsmuseerna

stiftelserLänsmuseema med kommuner, landsting och hembygdsförbundär
huvudmän. harDe statsbidrag för b1.a. kulturminnesvårdande uppgifter.som

På ortnamnsområdet har deras aktivitet låg.normalt varit Professionell kom-
har i huvudsak saknats. Ortnamnsfrågoma har i stället skötts lokalt el-petens

på riksnivå.ler växande intressetDet för ortnamnsfrågor och särskilt deras
förhållande till kulturmiljöfrågor i övrigt tillsammans med den ökade decen-
traliseringen uppgifter länsmuseema har intressegör delta iettatt ett attav nu
samarbete i ortnarnnsfrågor. rollEn kunskapsförrnedlare i nätverkettsom
med kulturkunskapsfönnedlig har diskuterats.

ABPosten

Postverket ombildades till aktiebolag den l 1994, ståroch dåunder denmars
nyinrättade Post- telestyrelsensoch tillsyn enligt postlag 1993:1684,en ny

1993/94:38, bet. 1993/94:TUll och postförordning 1993:1709. Iprop.
propositionen diskuterades inte för adresseringen i frågaansvaret utom om

för vilka Posten AB tillsvidare behåller dettapostnummer, ansvaret, trots att
från b1.a. konkurrenssynpunkt har diskutabeltansetts

Genom Förordningen 1985:692 ändring i förordning med instruktionom
för Postverket infördes samrådsplikt med berörd kommun innan pånamn
postkontor fastställdes eller ändrades. Tidigare samrådspliktenhade i stället
gällt Ortnamnsarkivet i NågotUppsala. formellt samrådskrav angående post-
kontorsnamn och därmed torde inte gälla för Posten AB.postorternamnen

finns iDäremot särskilt avtal mellan Posten AB och följandestaten passus:
"Posten förbinder sig sin verksamhet på främjarutöva godsättatt ett som
ortnamnssed".

organiseradPosten i 13 postdistriktär med viss självständighet
Genom avtal med Kommunförbundet den 17 maj 1994 har principer förett

ansvarsfördelningen i adresseringssystemet och de ekonomiska villkoren
fastslagits. Avtal sedan träffas mellan Posten AB:s distriktsorganisationavses
och kommun.resp.

AB företrätt Ortnamnsrådet.Posten iär
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Svenska kyrkan

kyrkliga indelningsenheter1992:300 behandlar i 4 kap. varvidKyrkolagen
på kyrkligaförtecknas 7 §. 10 kap. behandlas enheter. Sestiften I vi-namn

5.1.5 fdrsamlingsindelningdare avsnitt om m.m.

språknämndenSvenska

år rådgivningsorgan språk-bildades ursprungligen 1944 iNämnden ettsom
friståendeår 1974 med 25 medlemsorganisa-frågor. sedanDen är ett organ

myndigheter, och har statsbidrag för sin verksamhet.tioner, bl.a. utövaatt
således rådgivande språkliga ortografiska frågor.i och DessNämnden är rent

får professionalism och breda representationuttalanden dess storgenom ge-
nomslagskraft. samarbete med Lantmäteriverket har nämnden givitI ut en

Svenska uttal och stavning.handbok, ortnamn,
Ormamnsrådet.företrädd iNämnden är

Nordisk utblick5.3

förhållandenkortfattade referatet nordiskaKälla för det följande är utöverav
Ortnamn vårda från konferenssymposierapporten värda i majlagtext att en

förhållanden föredrag.1993 nordiska berördes i antaldär ett

Danmark

år 1910 har i Danmark funnits ortnamnskommitté, Stednavnudval-Sedan en
ortnamnsförteckningar. Från år 1978med uppgift blev kommit-att.ge utget,

rådgivandetill Kulturministeriet Stednavnudvalgettén knuten ettsom organ.
representation ungefärligenhar tio ledamöter med motsvarande deten

Ortnamnsrådet. eller begäransvenska Beslut omprövningom nya namn om
Stednavnudvalget varefter formellt beslut fattas Kul-beredsav namn av av

bildas de godkända namnfonnerna till-turministeriet. Det register ärsom av
på ADB-medium. beslutade namnfonnema därmed styrandegängligt De är

för kommunal. Någonverksamhet formellt inte lagregle-för statlig settmen
missnöje medring inte aktuell, det förekommer det nuvarandeävenär om

Informationsamordningen bristfällig. och ak-där ettsystemet anses vara mer
tivt med hjälp Stednavnudvalget hämmas resursbrist.arbete avav
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Finland

Finland saknar ortnamnslag och särskilt samarbetsorgan i ortnamnsfrågor.
officiella stadfästandetDet följer fastställt förfaringssätt. Namnortnamn ettav

beslutas det eller den myndighet har för det objektav organ som ansvar som
Någonbär skyldighet följa viss procedur finns inte, enligtnamnet att en men

riksdagsbeslut från 1950-talet skall sakkunnigorgan höras innanett ärende
och detta fungerar,avgörs, rutinmässigt vad gäller deortnamn allmännaom

kartverken, därmed blir standardiserande. Orter kan ha officiellasom namn
påfastställda två språk.och Detta skalläven ske i de officiellt tvåspråkigatre

kommunerna, har skett för vissa ensprålcigai områden, dåävenmen namn
skall användas på språk i kontexten, således svensknamnet samma som

namnform i skrivelse svenska.en

Norge

Lov stadnamn från år 1990 har huvudprincip skrivsättet förom attsom ett
skall utgå från det nedärvda lokala återgivetuttalet, efterortnamn norska,

samiska finska rättskrivningsprinciper, inte särskilda skäl finns förresp. om
något Samiska och finska används skallannat. ortnamn använ-ortensom
das skyltar, kartor tillsammans med eventuellt norskt Det of-m.m. namn.
ficiella beslutade skrivsättet för skall registreras i centraltett ettnamn ort-
namnsregister hos Statens kartverk. De registrerade namnfonnema skall se-
dan användas alla offentliga och andra i verksamheterav statenorgan av som
stödjer. myndighetDen i sin verksamhet har förnärmastsom ettansvar namn
skall fastställa det. Om ingen ansvarig myndighet finns beslutar Statens kart-
verk. Samrådsplikt gäller i förhållande till kommunerna och för gårdsnamn
till ägaren.

Kommunen har i lagen uttalad namngivningsrätt för kommunala anlägg-
ningar, stadsdelar Gårdsnamnvägar, beslutasgator, torg, ägarenm.m. av

inte de sammanfaller med nedärvda i vilket fall de skall be-ortnamnmen om
slutas och registreras andra ortnamn.som

Beslut skrivsätt för fattade myndigheter eller kommu-ett ortnamn,om av
kan överklagas hos särskild Konungen utsedd klagonämnd. Rege-ner en av

ringen ortnamnskonsulenter, för samiska språket.ävenutser
femFör kommuner i Finnmarken gäller särskilda språkregler sedan år

1992, med syfte det språketsamiska skall ha starkare officiell ställning.att en
Sedan år 1992 har också tvåspråkiga vägskyltar börjat inom dettasättas upp
område.
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överväganden5.4

då vårtkulturhistorisk betydelse de berättar mycketharOrtnamnen stor omen
gångnabebyggelsehistoria och tiders samhällsskick och odling,lands tro,om

fornminnen de omfattassedvänjor. Som de levandebruk och är ortnamnen av
expertis alla människor. De starkt för-inte baraintresse ärutanett stort avav

hemkänsla.identitet ochknippade med
orienteringssystem, fåttsamtidigt oöverträffat sinOrtnamnen utgör ett som

lång utgångspunktfram tid meddet vuxit under irationalitet just attgenom
Åtgärder uppfattasbryter detta ellerfolkets behov. system, som somsom upp

finnsdet levande namnbruket, väcker Detunderkännande protester.ett av
intemed varsamhet och respekt baraanledning behandla ortnamnen storatt

århundraden förskapats deför de kulturarvutgör utan attettatt genomsom
svårligen kangeografisk orienteringredskap for ersättas.är som

givetvis knutet till namnbruket så-skydd förBehovet ärortnamn somav
onödigtvis ändrade former kan urholkaAnvändandet felaktiga ellerdant. av

innehåll och samtidigt grund-kulturhistoriska äventyra ortnamnensnamnens
påtagligt,orientering. hot knappast börfunktion för Dettaläggande är men

särskilt inte med hänsyn till den allt inten-beaktande,inte heller lämnas utan
framförtsdatoranvändningen där entydighet grundkrav. Detsivare är ett som

åtgärder eller kommersiella in-olika administrativadet hotetstörsta är attsom
glöms bort, därför skälenmedföra levandekan ännu attatt ortnamntressen

"rationaliseras" bort.för fortsätta använda demattatt
både på fråganinriktas därför bruketfortsatta övervägandenaDe om av

ortnamnspåverkandesådana och deortnamnen processernasom
från tvåockså diskuteras andraFrågan regler för kanortnamnenom

materiella regler för namngivning eller förbehovetaspekter. Den ärena av
innehålletprecisera i begreppet goddvs. regler sökerändring somav namn,

regler för beredningsprocessen iortnamnssed. andra behovetDen är ort-av
namnsfrågor, regler syftar till olika intressen ochdvs. att garantera attsom

ortnamnsvårdande till tals inför beslutsfattandet.särskilt de kommer

efter skyddsbehov och5.4.1 indelningEn ortnamnenav
skyddsmöjligheter

kan inte omfattas skyddsregler. kul-All användning Deortnamn avav
viktigaste de finns de allmänna kartornaturhistoriskt är somnamnen

indelning. Andralandets administrativaeller ortnamnrepresenterarsom
ocksåframstår officiella kan behöva skyddsregler. Namnsom som

utgångspunktenför de allmänna kartorna för vadgodkänts är somsom
god ortnamnssed.är
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påväl främstuppfattasdagligt tal äriVad ortnamn namnensomsom
emellertidOrtnamnen kannaturföreteelser.ochanläggningarbyggnader,
församlingkommun,län,administrativ indelning,också beteckna ett enenen

kvarter.trakt ellerfastighetsregistersarnmanhang:eller i etten
såväldåBeslutetbeslutas.talakanvissa fallI att avserom namnman

huvudmannenformBeslut i enklastesyfming. årdessform attnamnets som
helt regle-anläggningen skall heta,vadsjälv beslutaranläggning utanför en

beslutas eller uppkom-sådantförGränsenbeslutsformer. närrade ett namn
för-det inte gällerbetydelseoch saknarflytandepå attsätt ärannat ommer

olämpligapåtillfälliga ellerprovisoriska och sättalltförhindra annat namnatt
namnförrådet.införlivas i detmåsteoch sedanetableras gemensamma

beslutsordning.finns alltidindelningamaadministrativadeFör en
Även till sin im-företeelser, depekar fysiskaalltid är artutortnamnenom

fornlämningar, kul-alltså skyddasintemateriella. De kan sätt somsamma
flyttbara kul-kulturminnen ellerkyrkligabyggnader,turhistoriskt värdefulla

form,materialiseradeskyddaturföremål. Teoretiskt kan ortnamnensman
hårddisk, skylt ellerpå iskrift,föreligger idedvs. när ett enenpapper, en

från helt andraemellertid skyddadeslagUttrycksmedel detta ärkarta. ut-av
muntliga bruketyttrandefrihetens. Detochgångspunkter: tryck- ortnamnav
skyddsregler i författnings-åtkomligt förintehuvudtorde över taget vara

ändå kan ha synpunkterhelsthindrarvilket givetvis inteform, att vem som
det.

språket finns tämligenspråket. det svenskaFördelOrtnamnen är en av
Språkets reglerförfattningsform.inte hellerregler, de harbestämda re-men

oförändradeförmåga håller sig iochefter ochspekteras ston sett avensvars
förstådda såockså blispråkbrukare i regel villändamålsenliga idet att av

från funktio-detPå det medmånga möjligt. ärsätt är ormamnen:sammasom
accepterade elleranvända intemeningslöstsynpunkt ärnell ortnamnatt som

eller återin-dialektalbevarafelaktiga former.använda Intresset attatt enav
gång förnågon talagivetvisföråldrad ortnamnsforrn kanföra motsatsen.en

plats, de kanlokaliseraavsedda varaktigtregelI är attortnamnen en men
mindre tillfälliga: Kurresfrån ellerframstå redan börjanockså mersom

dike.Blå LundgrensStandard hotell, huset,Domusparkeringen,korvkiosk,

påallmänhet, kartanBebyggelse- och inaturnamnen namnen

ålderhöggamla. Natumamnofta mycketfrågahär ärDet är avnamn somom
tolkas säkert,källmaterial knappastbrist ävenkan iVättern manomsom

indoeuropeiskaumordiska ellerhar med dethävda hypotesenkan namnetatt
med hjälpofta beläggasBebyggelsenamn kanordet för göra.vatten att av

det slagGemensamt förtämligen säkert.tolkaskällor ochhistoriska namn av
inte beslutats ellerde haruppkommitåsyftashär är spontant;att 237namnensom
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Ävenfastställts någon myndighet eller bestämd det skulleav person. om
utpeka först med använda kanatt inte defi-att ettvem som var namnetnamn

nitionsmässigt uppfattas förrän det flera,ortnamn accepteratssom av en
namnbrukarkrets. Det kan alltså inte heller hävdas någon upphovsrätt till
dem.

Att kan ingå i varumärken och ñrmabeteckningarortnamn och i denna
egenskap skyddade utnyttjande i kommersiella sammanhangmot ärvara en

försak sig. Det finns också skydd obehörig användningett mot statsva-av
registrerade kommunala och beteckningar hänsyftar på ellerpen, vapen som

kan förväxlas med dessa.
Det vanligt genomgårär s.k. denotationsförändringar.att ortnamn Deras

syftning ändrar karaktär från till stadsdel och de kan få flerat.ex. ett torp en
samtidiga denotationer, det gamla Gärdet Ladugárdsgärdeägonamnett.ex. i
Stockholm betecknar stadsdel, tunnelbanestation ochsom numera en en ett
friluftsområde.

Så länge bebyggelse- och syftar på någon företeelsenatumamnen som
finns såledeskvar, lever vidare, det inte medvetet ändras. Förnamnet om
namnfloran på lägre hierarkisk nivå gäller inte sällan företeelsen för-näratt
svinner upphör normalt också användas. Byter varuhuset därnamnet att par-
keringen finns rivs hotellet eller läggs diket igen finns det knappastnamn,
behov föra vidare. Det hindrar givetvis inteatt kannamnet ochav att namnet
bör bevaras i urkunder och namnhistoriskt källmaterial.

Det viktigaste mediet för förmedling de samtida kartorna.ärortnamnenav
Något kartmonopol finns inte längre, helst kan i och för sigutan vem som ge

kartor felaktigamed eller felstavade något intresseut för så-ortnamn, om en
dan verksamhet skulle uppstå. Vederbörande torde skyddas tryckfriheten.av

Lantmäteriverket har emellertid riksdagens och regeringens uppdrag att
framställa och tillhandahålla allmänna kartor. När den traditionella kartpro-
duktionen digitalt lagradeersätts data den databasär innehållerav ort-som

den betydelse för i allastörsta meningar korrekta skallattnamnen av ortnamn
kunna traderas till de medier kartan kan läsas på, antingen det trycktaärsom
kartor eller CD-ROM-spelare. Den ortnamnsbas byggs Lantmä-som upp av
teriverket med syftet på sikt innehålla de allmänna kartornas miljonatt en

sålunda fundamentalär för ortnamnsbruketnamn
Det vilketsätt granskas och de beslut fattasortnamnen vilkensom om

eller vilka former skall lagras i basen avgörande förär tillförlitligheten.som
Hur denna betydelse kan det dock knappastän är,stor beslutattanses av
detta slag myndighetsutövning.är Ingen betungas eller i förvaltnings-gynnas
rättslig mening myndigheten Lantmäteriverket tillatt lagraräventyrs in-av ett
korrekt Snarare kartverksamhetenär uttryck för vadortnamn. i för-ett som
valtningsrättsligt språkbruk benämns faktiskt handlande. Kvalitetsaspektema

ortnamnsbasen säkerställs sätt ansökningar frånän fastig-annat genom
hetsägare eller allmänheten, frånyttranden prövning myndighe-motparter, av238
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från eller överprövningpå delegation denne,chef ellertens rege-genom av
åstadkoms i stället kunniga med-domstol. Kvalitetenellerringen genomen

utomstående och kompletterande undersök-samråd medarbetare, experter
eller i arkiven.i fältningar

uppgifterna i databasen, ochanledning kvalitetsdeklarerafinns dockDet att
enligt de påbygger den. Detta kan ske aspekterofficiella produkterde som

"Standardisering Landskapsinfor-anförts i projektetkvalitetsangivelse som
mation".

lämpligt sökafinner detta skäl det knappastUtredningen äratt att ut-av
intespeciellt för kartverksamheten. Detta hindrarregelverkforma att ort-ett

införande i databasen, bör kunna fö-de godkänts försedanäven varanamn,
Några särskilda procedurregler förremål och ändringsförslag.för synpunkter

knappast. Visserligen finns det formella möjlighe-dialog behövs dockdenna
ortnamnsregistret, anförda skälinförandet iöverklagater att av namn men av

mindre väl för överprövning i administrativsig frågor dennalämpar artav
judiciell ordning.eller

på de allmänna ellerLångt ifrån alla förekommer kartorna kanortnamn
gäller särskilt i kommunalai ortnamnsdatabasen. Det Deläggas in tätortema.

kan finnas i detta avseende, den kom-avhjälper den bristkartorna som men
ålagd statsmakterna och det förefallerkartverksamheten intemunala är av

med sikte på ortnamnsforrådet i de kom-orealistiskt utfärda regler endastatt
munala kartorna.

indelningsnamnenAdministrativa namn,

påpekats områdede och det deKarakteristiskt för dessa är attnamn som ovan
myndighetgång fastställts i vissa fall regeringen ellerhar av en avavser en

dem sålunda också måste fastställas.ändringar Indel-riksdagen och att av
såvälstyrande för de enskilda förhar nämligen rättsverkan ochningen är som

folkbokföring, fastighetsbild-i fråga beskattning,myndigheterna, t.ex. om
kompetensområden. Som speciell formadministrativa och judiciellaning, en

påfastställande järn-kan räknas Jämvägsinspektionensindelning av namnav
enligt förordningen 1988:707 med in-vägsstationer säkerhetsskälav- -

för banverket.struktion
får återverkningarsådana enheter lättIndelningar och benämningar

går användarens område ochlångt utanför den ursprungliganamnskicket som
försiktighet. Grundregeln denmåste därför behandlas med ärstörsta att som

också benämningenindelningen förförfattningsenligt förhar ansvararansvar
indelningsenhetema.av

särskilda betydelse det viktigt dePå indelningsnamnensgrund är att an-av
fastställda former. Om det i dom eller beslutkorrekta, dvs.vänds i ett aven

felaktig namnforrn, bör domen eller beslutetmyndighet förekommer enen
rättegångsbalken, förvaltnings-ifinns rättelseenligt de reglerrättas om 239som
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processlagen eller förvaltningslagen. Det givetvis inteär acceptabelt iatt ett
beslut beteckna registerfastighet felaktigt I fallt.ex. andra kansätt.etten
det mindre väsentligt hur indelningsnarnnet används, det får ändåvara men

underliggande åtminstoneprincip i all offentlig verksamhetanses vara en att
de fastställda och därmed korrekta formerna används.

sikte påMed lämpliga indelningsnamn blir fastställda finns detatt i vissa
författningar regler andra instanser den beslutandeän skall hörasatt iom
ärendet Ortnamnsarkivet i Uppsala SOFI skall sålunda höras i kyrkliga in-
delningsfrågor och inför fastställandet traktnamn. frågaI kvartersnamnav om
skall kommunen samråda med vederbörande lantrnäterimyndighet. Någon
skyldighet för regeringen eller riksdagen samråda med ortnamnsexpertis iatt
indehiingsfrågor finns visserligen inte expertmyndighetema brukar ändåmen
tillfrågas.

Utredningen finner inte skäl föreslå några regler beträffandeatt ord-nya
ningen för fastställande indelningsnarnn. En sak deärav attannan organ som
fastställer sådana ändå förväntas iaktta god ortnamnssed i materielltnamn av-
seende. Till diskussionen materiella ortnamnsregler och deras betydelseom
återkommer utredningen senare.

Andra ofi‘iciel " namn

dennaI kategori företeelser något offentligtryms namn som t.ex.organ,
kommun eller statlig myndighet låtit bygga eller anlägga, och deten en som

finns behov benämna. Namnen har ingen speciell rättslig betydelse,ett attav
framstår med påtanke det offentliga huvudmannaskapet ofta Offi-men som

ciellt fastställda. Det sig här kyrkobyggnader,rör skolor, sjuk-om namn
hus, utställningslokaler, daghem,teatrar, ochvägargator,museer, torg,
idrottsplatser, broar, och liknande anläggningar. Dessa fastställs inte inamn
någon författningsreglerad ordning. Det inte angivetär får fattaens vem som
namnbesluten eller ändra givna Principen torde harattnamn. vara namnen

den huvudman för den anläggningärsatts betecknar.av som namnetsom
Detta hindrar inte många tillkommer i den ordning huvudman-att namn som

själv kan ha beslutat för verksamheten i fråga. I Stockholms stadnen om
finns sålunda reglemente för beredningenett och Därgator torg.av namn

också hur namnbesluten fattas.anges
Åtskillig kritik har riktats från ortnamnsexpertisen hanteringenmot av

dessa officiella med avseende på både ändring givna ochnamn, av namn
nybildnin Bristerna kan bestå i hävdvunna namnformer inte bevaras elleratt

språkets regler inte följs. Som exempel kan anförasatt skola haftatt en som
visst tidigare får efter renovering.ett Ett kvartersnamnett nyttnamn namn en

efter lokal sedvänja Hyasinten i stället för det vedertagnastavas skrivsättet.
Utländska namnforrner och blir svåranvända i olika böjningsformer:tas upp
Vretens köpcenter eller köpcentra i stället för Vretens köpcentrum.240



Ortnamn

påIbland bryter sig kravet respekten för hävden språkriktighetskra-mot
fallen Arboga, språkligtI där den riktiga formen efterledet -båga,ärven.

med betydelsen åkrök, Västerås,och där efterleden egentligen åmyn-är -os,
råder ining, väl dag ingen tvekan hävden viktigast, andra fallärattom men

mindrekan självklara. Detta torde komplicerande faktor detnärvara vara en
gäller definiera vad god ormamnssed.närmare äratt som

Kritiken har också formell inriktning. hävdas sålundaDet deatten mer
kommunala beslutsfattarna ibland saknar namnfrågorkompetens i och deatt

eller mindre avstår frånmedvetet anlita den expertis finnsatt t.ex.mer som
vid ortnamnsarkiven språkforskama.eller bland Det därefter föga förvå-är
nande ohistoriska språkligteller inkorrekta används.att ortnamn

månI den brister denna kan allvarliga för namnskatten finnsartav anses
tvådet former reglering tänkbara. minst ingripandeDen tordeärav som vara
föreskriva berednings- beslutsordning såoch inga beslutatt attom en om

"officiella" tillkommer expertisen tillfrågadblivit eller andra be-utan attnamn
rörda och har fått tillfälle lämna sådansynpunkter. Enattorgan personer re-
glering torde rikta sig till kommunerna, intenärmast endast till dessa.men

fordrar tillDen börja med namn tilldelas kom-att att en
eller landsting -jfr lagförslaget i SOUl982:45 Ortnamns värde ochettmun

vård någoneller offentlig instans, Vägverket vad gäller vägart.ex.annan-
och broar.

Om fårkommun eller landsting uppgiften torde be-sättaett atten namnen
redningsordningen i kommunallagen den skall iakttas och det finnsvara som
också vissa möjligheter till överprövning. För andra torde detnamnsättare

nödvändigt komplettera det regelsystem be-namnsättarensatt styrvara som
Sålundaslutssystem. kan regeringen i instruktionerna för statliga myndighe-

utfärda föreskrifter berednings- och beslutsordning för namnsätt-ter enom
sådanning. En föreskrift finns redan för Banverket i fråga påom namnen

järnvägsstationer och den innehåller skyldighet för verketen
Jämvägsinspektionen samråda med kommunen, järnvägens innehavareatt
och trañkutövare. Denna föreskrift motiveras dock säkerhetsskäl och inteav

namnvårdenhänsynen till sådan.av som
På motsvarande kan föreställa sig regler uttryckligen åläggersätt man som

Vägverket höra kommuner och andra berörda inför namngivningatt av en ny
ellerbro kommunen inflytande åtminstone principiellaöverettsom ger mer

frågor svårigheterna frågavägutmärkning. i regler för beredning ochom om
frågorbesluti officiella ligger dels i verksamheten fårinte över-attom namn

byrålcratiseras, dels i den krets eller skall haavgränsaatt personer organ som
delta måni den detta inte redan reglerats i kommunallagen.rätt att
bakgrund svårigheterMot de avsevärda skulle inställa sig medav som en

för olika offentliga verksamheter gällande reglering den härrätten sättaattav
aktuella "officiella" finner utredningen det skulle min-typen attav namn vara

förenligt anspråkdre med de ställs i direktiven regleringen skallattsom
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obyråkratisk. här dock kanenkel och Vad värde ärsom vara av en gene-vara
ålägger den namngivande myndigheten eller det offentligarell regel som or-

hänsyn till egenskap immateriella kultunninnen.att ta ortnamnensganet av
sådan hänsynsregel kan sedan grund för i allmänna rådEn ochutgöra att

för kommunaleventuellt föreskrifter statlig och verksamhet utveckla hur hän-
skall tas.syn

Övriga anläggningsnamn

Vid sidan de "officiella" förekommer byggnader, områ-av namnen namn
anläggningar inte någon offentligden och har huvudman, därsom men nam-

fåranvändas och genomslag sådant.ärnet avsett att ortnamn stortsom som
kan här gälla idrottsplatser, mindre flygplatser, hotell, köp-Det restauranger,

frikyrkor, biografer, parkeringsplatser, enskilda fa-vägar,centra, namn
sågverk.briker, kvamar,

oftaNamn detta slag förekommer kartorna, särskilt de kommunalaav
får bådeoch härigenom genomslag till form och syftning. användaDenstort

framstå "fastställd"formen kan ytterligare eller "godkänd" denattsom genom
förekommer vägmärken och skyltar.

Ofta lanseras i de här avsedda fallen del företagsnamnet ettsom en av
uppstår formermarknadsföring. Här vanliga avseddagärna ärav namn som

väcka uppmärksamhet eller särskilda associationer, ålder-att t.ex. genom
domlig stavning: Hvellinge Gestgifveri, eller utländska inslag, oftagenom

ocksåanglo-amerikanismer. Lanseringen kan sig visuellt starka formerta
med bjärta färger skyltar. Härigenom kan lanseringen framstå istora som
dubbel mening aggressiv de kulturhistoriska värdena.mot

fråga detta slag finns inga garantierI kanortnamn mot attom av namnen
Ävenfelaktiga både till form syftning.och namnval ochvara om namn-

frågaändring i anläggningar det här avsedda slaget kan föranleda stortom av
svårtintresse och väcka starka känslor hos de berörda, det någonär att se

hamnområdetrealistisk möjlighet inordna under offentliga regler. Oftaatt
ocksåtorde och namnändringar denna modebetonade ochart tasnamn av vara

bruk modet ändrat inriktning.närur

Slutsats

något hållbartUtredningen kan inte finna skäl för införa generella regleratt
med syfte hindra används i olämpliga eller uppenbart fel-att att ortnamn ens
aktiga former, sig i skrift eller tal.vare

Redan existerande regler för "fastställande" eller godkännande ort-av
endast administrativ indelningskaraktär. Frågor ad-namn avser namn av om

ministrativ indelning i regel politiskt ansvariga riksdagen,prövas av organ:
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Ortnamn

regeringen, kommunfullmäktige eller kommunal nämnd. sådanaFören organ
finns redan berednings- beslutsordning,och inte kan komplet-gärnaen som

med särregler för behandlingen ortnamnsaspektema indelnings-teras av
frågorna.

indelningsfrågorVissa statliga myndigheter:prövas Lantmäteriverket iav
fråga traktnamn, Kammarkollegiet i fråga församlingsnamnen. Ut-om om

finnerredningen det inte i dessa fall behövligt föreslå några detaljera-attvara
de procedurregler vid sidan de regler redan finns. De gällande regler-av som

och tillämpningen dem ortnamnsvårdandede inflytandeettna av ger organen
samråd.genom

Kartverksamheten fundamental för ortnamnsvården. Deär namn som
på allmänna produceradefinns kartor Lantmäteriverket har granskatsav av

fårortnamnsexpertis och därmed normerande roll. bildarDe eller skall ien en
framtid tillsammans bilda ortnamnsregister vilket officiellt godkändaett ur
namnfonner kan for ändamål.hämtas olika

kommunalt produceradeDe kartorna har tillkommit under varierande be-
redningsformer, i vissa fall med kvalificerad granskning. De emellertid inteär
kvalitetsmässigt får,enhetliga. De bl.a. därför ofta intetätottsnamnenatt t.ex.

återgeskan Lantmäteriverkets kartor med mindre skala, liknandeett ge-
nomslag.

viktigHur kartverksamheten har den knappast den karaktärän är, av
myndighetsutövning, dvs. användande samhällets maktbefogenheterett av

medborgarna, brukar motivera utfärdande bindande reglermot som anses av
för verksamheten. Däremot kan det finnas anledning i eventuella regleratt om
god fastslåortnamnssed Lantmäteriverkets ortnamnsregister därpåoch de ba-
serade kartnamnen normerande. Myndigheter saknarsom en som egna
namngivningsregler såledesbör i sin verksamhet använda ortnamnsregistrets
namnfonner. Finns anledning ifrågasättadet eller ändra dessa namnfonneratt
skall detta ske fråga ändring i registret,att tas namnetgenom en upp om av
inte myndighet eller kommun själv beslutar användaatt attgenom en en annan
namnfonn.

Minoritetsspråk5 4 2. .

minoritetsspråkFör finns ingen anledning följa andra principerortnamn att
dem gäller för svenska språket. Den för språkän officiellt god-som resp.

ortografien skall således användas i officiellaalla sammanhang. Utred-tagna
ningen utgår också från namnfonner ingårde i Lantmäteriverketsatt ort-som
namnsregister och därmed påanvänds de allmänna ocksåkartorna skall an-
vändas vid vägskyltningen. Att detta i vissa fall leder till dubbla namnfonner
på skyltar någotutredningen inte problem.ser som
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Namnpåverkande fastighetsbeteckningar och5.4.3 processer;
fastighetsbildning

avslutad och har i huvudsak fungeratFastighetsbeteckningsreforrnen är
bör beaktas vid ändringar i fas-Kulturhistoriska ortnamnsintressenväl.

inte ställas lämplighetsvillkoren förtighetsindelningen, kan motmen
fastighetsbildning.

från ortnamnsvårdssynpunktsystemändringar varitadministrativaDe som
med krav reviderade fastig-ifrågasatta fastighetsdatareformen dessärmest

landsbyg-och förändringarna adresseringssystemenhetsbeteckningar av
frågan församlingsstrukturen och desshar hittillsmindre gradden. I ut-om

frånskiljs uppmärksammats. Dessaveckling Svenska kyrkannär staten tre
historiebeskrivande avsnittsärskilt berörts i utredningensharprocesser

5.1.5.

Fastighetsbeteckningama

till förmån för bevarandetsystemförändring först väckte opinionDen som en
fastighetsbeteckningsrefonnen. starka opinionen med-Denortnamn varav

planerade Kritikenförändringar i det ursprungligenförde väsentliga systemet.
ortnarnnsfrågomasockså utomordentligt nyttig debatt bety-innebar omen

namnfrågoma.hos alla inblandadeskärpte uppmärksamhetendelse och
år 1995, med särskiltFastighetsbeteckningsrefonnen fullföljdes ett system

fastighetsbeteckningarna i Gotlands kommun.för
återgång aktualiseras i Marstrand. regel-till kvartersnamn har DetEn nu

ändringar valtfinns för fastighetsregistret har inte förutsattverk att ettavsom
omöjligtske, detta inte heller undan-registersystem skall kunna ärmen om

lämpligt sketillämpas. En prövning det skall Lantmä-tagsregler är avav om
tillåterfråga flexibel hantering. Trakt-teriverket. traktnamnI systemetom en

återuppväckassålunda i samband med avstyck-tagits bruk kansom urnamn
det finns skäl för det.ningar om

gårnuvarande regelverk fåutredningens uppfattning det inomDet är attatt
uppmärksamhet dentillämpning. Reforrnen och denbra ort-stora gaven

också fått de regionala lantmäterimyndigheter-namnsfrågoma har till följd att
området.fått kunskaper och känner inomhar ansvarna

Fastighetsbildningens betydelse bevarandeför namnens

registret. Systemetriktats försvinner medKritik har sär-mot att namn ur
ändå behållamöjligt identifikationskilt detgör ettatt namn som ennamn
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dåofrånkomliga registretsemellertidblirFörändringarfastighet.gård eller
med förändringarfastighetsindelningen dessden aktuellaregistrerasyfte är att

avstyckningar. Om fas-ochsammanläggningarfastighetsreglering,i form av
innebära förän-också kommamåste dettaförändrastighetsstrukturen att

markområden Antaletoch vilkaregistretsdringar i ortnamn, namnen avser.
litet.mycketförhållande till hela registretförändringar i är

fastighetsregistrets be-visartidigarerefereratsundersökningarDe attsom
Ävenavgörande.förefallerintebevarandesig förtydelse i omvaraav namn

underkännande derasuppfattar detfastighetsägare egetvissa ett avsom
undersökningarnaregistret, visaråterfinns iinte längredetgårdsnarnn attatt

namnvårdssyn-Frånleva.fortsättergården kvarså finnslänge namnet att
tidigarei och medförändring skettdockpunkt har avsettatt namnet, somen

gården.enbart självasyftarfastigheten,hela nu
gårdenskunskapensuccessivtförsvinnerbyggnaderna rivsOm namn.om

någon narnnbrukarkretsnaturliglängre finnsdå inträffa det intekanDet att
kartan det bästaskall leva kvarOmbort. ärglömsoch namnetnamnetatt

den kanhistorisk kunskap,då visserligenförmedlarmediet. Kartan menen
meningsfull syft-ochbevarasockså den betydelsenha namnetatt nyges en

frågalandskapet eller vad det kanhöjd iglänta,på den plats,ning vara om
före-också återanvändasdå kommakangården legat. Namnetdär att nya

uppstånypåhittade kanstället förpå platsen iteelser namnetomnamn som
betydelse förmedlarekartomasunderstrykeranfördaförsvunnit. Dethar som

sådan ocksådenbetydelsenamnskatten. Dennakulturhistoriska ärden attav
bör kunnadärmed kartverksamhetenoch sär-kartnamnentalar för ettgesatt

författningsstöd.skilt
iför genomföra dentillräckliga skälinte finnautredningenkanDäremot att

fastighetsbildnings-iin särskilda reglerantydda möjlighetendirektiven att ta
fastighetsbildningsverk-tanke talardennaMotrörandelagen attortnamnen.

3 kap. fastighets-planvillkorlämplighets- ochallmännasamheten styrs av
kravkan förenas medmålkonflikterrisk förbildningslagen inte ettutansom

framstår olämpligfastighetsindelningOm vissbevara ortnamn. somatt en
tillskall användas ellermarkenändamåltill det varaktigamed hänsyn omsom

indelningen börsvårt hävdaplanbestämmelser, detstrider ärden attattmot
måhända intefastighetsbeteckningenbehållas därför utgör ett ortnamnatt som

ändras.indelningenfortsättningsvisanvändasskulle om
inverkantill vilkeninte hänsynsagda utesluterDet ortnamnentasatt en

eller kortsiktigså marginellha, intefastighetsbildning kanbegärd nyttaatt
i riksdagenuttalande gjordeskulturhistoriska värden. Dettillåts slå ut som

"Fastighets-fortfarande giltighet:hänsyn har1974:30 denna1974 CU om
i stridinte tillgodosesmeningenligt utskottetsbör docksynpunkterägarnas

meningutskottetsbör enligtintresse.kulturhistoriskt Dettamarkeratmot ett
sammanläggning."vidgälla även
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Några systematiska problem detta slag kräver ändringar i författ-av som
ningar dock inte aktuella för närvarande.synes vara

Namnpåverkande5.4.4 adresseringprocesser;

Förändringar i adresseringen, särskilt landsbygden bör ske med re-
spekt för de kan påverkas. gårDet dock inte formuleraortnamn som att
några ortnarnnsregler speciellt för denna process.

Som framgått beskrivningen i avsnitt 5.1.4 har det klarlagtsav attnumera
i adresseringsfrågan i huvudsak kommunalt.är Genomansvaret lagen lä-om

genhetsregister har kommunerna fått uttalat tillhandahålla identi-ett attansvar
fierande belägenhetsadresser och därmed indirekt adresser isättaett attansvar
de fall där befintliga adresser från någon synpunkt inte tillfredsställande.är
Genom projektet "Basregister adresser kommeröver dessa adresser fåatt en
genomslagskraft långt lägenhetsregistrets.utöver Samordning kommer skeatt
med folkbokföringsregistret och de registrerade adresserna därmed ingå i all
officiell korrespondens med privatpersoner och i del all direktre-storen av
klam i omfattning får sina adresser köpastor adresser frånsom attgenom
"SPAR". privataMer adresser landsbygden kommer säkert fungera iatt
det praktiska livet postdistribution med god lokalkännedom,genom en men
det svårt de officiellaär adresserna inte kommer vållaatt tro att starkatt op-
position de inte utformas med lyhördhet för lokala opinioner.storom

Samtidigt ställs kravet adressätmingen skall ske snabbt. områdenIatt med
gatuadresser innebär införandet adressregistret inte några problem. Påav nya
landsbygden, där andra adresseringssätt finns torde delade meningar kunna
uppstå både vilket adresseringssystem skall användas, och vilkaom som
språkliga former skall användas i byar gårdar.ochsom namn

Enklast för kommun skriva in befintligaär adresser i registret,att ien men
de kommuner inte genomfört reformerat adresseringssystemett och kän-som

missnöje med det gällande det sannoliktär för undvika dubbel-ner att attman
arbete vill genomföra adresseringssystem samtidigt. Postensett nytt önskan

med postlådenummer finns i vissa landsbygdsområdenatt systemet som sna-
skall avskaffas kan också leda till arbetet medrast adresseringssystematt nytt

forceras.
Utredningens enkät till kommunerna har intryck viss turbu-gett ett attav

råttlens har i fråga adresseringssystem landsbygden. Många kommu-om
hade nyligen eller stod iomprövat begrepp adresseringssys-omprövaner att

Ibland detta ha skett kommunenstem. medverkan, i några fallutanuppgavs
till och med kommunens kännedom. Viss villrådighet vilkautan befogen-om
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Konflikter kringfråga adressering förekom.ihadekommunenheter om
gjordesnågra I vissa enkätsvaradresseringsfrågan framskymtade i enkåtsvar.

detvilket adresseringssystemfrågan ställts uttalanden ärattutan somom--
gårdsnamn, uppfattningenochlandsbygden, oftast by-rätta attmenom

också.framförsdet enda rättavägnamn är

gårdsnamnmed bynamnAdresseringssystem och

så onödigtvis för-väljas inteadresseringssystem skallKravet ortnamnattatt
ofta måsteochandrasvinner innebär vägnummer övervägasän vägatt system
Enhetlighetkan lokalt.landsbygden. Valet överpå ettsystem anpassasav

område mål i sig.inteär ettstort
utgångspunkt för adressering. Trakt-talas det oftaTraktnamn om som en

nämligen registemamn i fas-i visst sammanhang,godkäntär ettnamnet som
stavningen godkänd, inteinnebärtighetsregistret. Det är att namnetatt men

iblandlämpligt adresseringsnamn. Det kansådantautomatiskt är somsom
bebyggelsegrupp. finnsbättre identifierar Detandrafinnas ensomnamn

Ljusdals-Boda speciellt konstruerade för sinockså traktnamn t.ex. ärsom
skäl inte bör användas.registerfunktion, och dettaav

Äldre kulturhistoriskt värde. Nykonstruktiongårdsnamn har stort av
intesvårhanterlig företeelse. adressystem börEttgårdsnamn dockär en mer

gårdsnamnfram nyskapande i situationertvingarså konstruerat detatt avvara
lika lite gatunamnsadres-finns eller inte naturliga,gårdsnamn intedär är som

sådanområden bryter levande hävd. Attdärbör införas isering moten en
ingå adress dock viktigt, och den adresse-igårdsnamn skall kunna är nyaen

fastställts dem.ringsstandard utrymmegersom nu

Lägenhetsregistret

kunna hän-varje bostadslägenhetlägenhetsregister skallEnligt 5 § lagen om
ipraktiken blir identitetemafastställs kommunen. Itill adressföras en som av
iadresserna i adressregistretmed eller utökninglägenhetsregistret lika aven

fastighetsregisterkungörelsen. Den adress39-41 §§fastighetsregistret som
officiell adress till vissfastställdi registren blir därigenomfinns ensom en

flyttar till denna lägenhetenligt lägenhetsregister. Denlägenhet lagen somom
Även ändamålet medfolkbokförd dess adress.normalt blikommer att om
statistik för folkbok-till framställning ochlägenhetsregistret begränsatär av

utvärderingplanering, uppföljning ochför resursfördelning,föringen samt av
12 § lagen lägenhetsregisterkommunikationerbyggande ochboende, om

återkomma i skildafå genomslag ochsåledes adressenkommer stortatt sam-
manhang.
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förarbetenaAv till lagen lägenhetsregister prop. 1995/96:90 framgårom
inte kommunens beslut fastställa adress skulleatt frågaatt enskiltvara en av
intresse så det skulle kunna överklagas.att Med tanke påt.ex. ändamåletatt
så sades begränsat till folkbokföringenär och tiH offentligsom nyss annan
planering, detta inte hellerär överraskande. Det finns knappast heller någon
anledning ortnamnsskäl föreslå ordning föratt överprövning adress-av en av
beslut rörande lägenhetsregistret.

Kommunens beslutarätt på landsbygdenvägnamn inteatt regleradärom
och tvistigheter kan uppstå. Indirekt torde skyldigheten tillhandahållaatt
adress enligt lagen lägenhetsregister innebära kommunen haratt rättenom att
besluta vilken adress skall gälla officiellt.om som

Utredningens bedömning

Utredningen med viss på de systemförändringaratt ak-ser en äroro som nu
Ändringartuella riskerar behöva ske under tidspress. iatt adresseringssystem

har långsiktiga konsekvenser och bör under inga omständigheter forceras
fram.

Det angelägetär adresseringssystemetöversynenatt sker välav ett av-
ochvägt sätt ortnamnsexpertis får medverka medatt synpunkter i hanteringen

adressfrågoma.av
Utredningen finner anledning utgå från Lantmäteriverket utnyttjaratt detatt

övergripande verket har för fastighetsdatasystemet och enligt 1 §ansvar som
lagen lägenhetsregister till tillvarata ortnarnnsaspektema vid introduk-attom
tionen lägenhetsregistret och tillhörande adressregister.av

Den samordning belägenhets- och utdelningsadresser aktuellärav som nu
kan medföra adresser upplevs kontroversiella fåratt genomslag påsom som

från ortnamnssynpunkt oönskatett Men eftersomsätt. frågan författ-om
ningsreglering just adressregistret oklar kanär utredningen inte finnaav nu
någon lämplig form för reglera adressregistrets kvalitet och föreslåatt lämp-
liga former för rättelser de fall adresser något skäl inte kan godtas.av

Namnpåverkande5.4.5 församlingsindelningprocesser;

Den kyrkliga församlingsindelningen kommer sannolikt förändrasatt
kyrkan skiljs frånnär Inte heller för dennastaten. det dockärprocess

tänkbart formulera särskilda regler.att
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församlingarKyrkliga

mångaförutsätta i framtiden församlingar kommerkanTrots attatt attman
framläggs i Svenska kyrkans utredningdet förslagläggas samman ger som

fåFädemas kyrka och framtidens sockennamnen bör1996:1 attom en-
inofficiell underindelning till sammanslagna för-återuppväckt betydelse som

utgångspunkt för bevarandet Utredningensamlingar god ortnamn.aven ser
fråga sockenstrukturen och därmed sockenidentitetenviktigdet attsom en

leva vidane.kan
organisation efter skiljande frånKyrkans territoriella dockärett staten

ingående får utgå frånsärskilt diskuterad. Man statliga reglerinteännu att om
inomkyrkligt regel-församlingsindelningen inte skall finnas kvar, att ettmen

Fråganräckvidd kommerverk och beslutssystem med liknande upprättas.att
igångsattsuppmärksammad i den utredningsverksamhet kyrkan in-är som av

utgår frånfrån Kulturawsutredningen kyrkanför skiljandet ävenstaten. att
ortnamnsvård lämpliga formerintresse seriös och förhar att expert-enav

i ungefär former gäller kommer leva vidare imedverkan att ettsamma som nu
inomkyrkligt regelverk.

indelningKommunal

framtidenEftersom församlingsindelningen i blir inomkyrklig angelägen-en
inte för underindelning kommu-het kan det uteslutas nytt systematt ett av

fristående från församlingsindelningen. Om någoterfordras, regelverknerna
ortnamnsvårdandeerfordras för detta kan inte utredningen överblicka. De

på indelning tillgodoses med hänsynsregleraspekterna denna torde kunna de
föreslå.följande kommerutredningen i det attsom

Utredningens bedömning

Utredningen har inte funnit det efter införandet reglerna i 10 kap. kyr-att av
uppstått några frågaproblem behöver lösas med regler ikolagen som nya om

vid ändringar församlingsindelningen. tillämp-bevarandet i Denortnamnav
regeringen anvisat vid överprövning ärenden enligt kyrkolagenning avsom

tillfrågade inte i alla avseenden tillfredsstäl-emellertid enligtär expertorgan
med hänsyn till god ortnamnssed. En tydligare markeringlande ansvaretav

ortnamnsvården skulle erfordras. Den hänsynsbestämmelse i kultur-för
diskutera enligtminneslagen utredningen i det följande kommer täckeratt ut-

redningens mening detta behov.

249



SOU 1996: 128

5.4.6 Ansvarsfördelning i den statliga ortnamnsverksamheten

Lantmäteriverkets ledande roll bör befästas. Viktigast uppbyggnadenär
normerande ortnamnsregister. Ortnamnsrådet betydelsefulltärett ettav

forum för samråd och bör inte någon myndighetsliknande roll.

Utredningen konstaterar den gällande ordningen där Lantmäteriverketatt
har den ledande och samordnande rollen i det statliga ortnamnsarbetet inte har
ifrågasatts någon hellerInte har Lantmäteriverket ifrågasatt förutsätt-part.av
ningarna sådanför roll med det samarbete och den lyhördhetnära för fack-en
synpunkter och opinion rollen kräver. Samarbetet har utvecklats, och välsom
fungerande arbetsformer har tagits i bruk eller under utvecklande.är Utred-
ningen ingen anledning föreslå några förändringar i dessa avseenden.attser

Ett normerande ortnamnsregister

Från åroch med 1996 kommer frånall fältarbetet för de allmänna kartor-text
lagras i s.k. GGD-baser GGD Grundläggande Geografiskaatt Data.na

Lantmäteriverkets ortnamnsregister innehåller i dag 450 000 vilketca namn,
namninnehållet i den Topografiska Gröna kartan.motsvarar De ortnamn

redovisas i den Ekonomiska Gula kartan kommer successivt införassom att
i ortnamnsregistret. Registret utökas därmed till på sikt innehållaatt ca en
miljon namn.

Registret redan i dag möjlighet publicera ortnamnsförteck-att t.ex.ger
ningar. Innehållet i sådana kan olikaavgränsas Att förteckningarsätt utge
med namninnehålltätare topografiska kartan iän skala 1:50 000ett knap-är

meningsfullt. Att publicera svenskpast normerandegazetteeren ort-en-
namnsförteckning utformad enligt internationella rekommendationer så-är-
ledes möjligt givetvis beroende efterfråganär och ekonomi.men av

Det bör vidare möjligt i framtidengöras samordna ortnamnsregistretatt
med andra datoriserade register, Språk- och folkminnesinstitutets riks-t.ex.
omfattande ortnamnsdatabas byggs eller andra register vid Riks-som nu upp,
antikvarieämbetet och Statistiska centralbyrån. Ortnamnen nämligen deär
kanske vanligaste ingångama för allmänheten till dessa register.

Vid framställning andra namnförmedlare, kartor, vägskyltar börav etc.,
det lätt och rutinmässigt naturligt hämta information ortnamnsregis-attvara ur

den fastställda namnformen. För registrets tillgänglighettret utanförom
Lantmäteriverket tillämpas principer för andra data. Samman-samma som
fattningsvis kan register detta slag normerande rollett av ges en av samma
slag Svenska akademiens ordlista har det gäller detnär svenska språket isom
övrigt.
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Utredningen det naturlig lösning Lantmäteriverketsattser ort-som en
namnsregister grundläggande normerande roll för och kommu-statenges en

Även utanför myndighetsområdet kan sådant register i prakti-ettnerna. en
ken normerande betydelse, detta behöver författningsregleras.utan att

Ortnamnsrådets verksamhet

Ortnamnsrådet har i huvudsak fungerat enligt vad föreslogs. Efterhandsom
har verksamheten fått stabilitet, och förefaller ha rådetsstöd med-gottnu av
lemsorganisationer. Verksamheten mindre intensiv förut-änsynes vara som

i betänkandet SOU 1982:45 Ortnamns värde och vård. Den aktivasattes
policyutveckling förutsattes har rådet knappast kunnat bedriva i avseddsom

Rådetomfattning. har dock haft betydelse för de skrifter dokumenterarsom
policy på områdena fastighetsregistrering och samiska och harortnamn som
utgivits Lantmäteriverket I verkets skriftserie Ortnamn namnvårdoch harav
också andra skrifter utgivits, uppteckna och historikatt ortnamnom en om
fastighetsbeteclmingsrefonnen.

Rådets ställning råd inom Lantmäteriverket det naturligaregörett attsom
verket policyutvecklande rådetoch stöd- och samrådsfunküonse som som en
så det fungerar.sätt som nu

åretDet har inforrnationsprojektet Ortnamnslinjen initierats. Nor-senaste
mativa ortnamnsförteckningar har inte utarbetats, och denännu normativa
styrande rollen har knappast lägreEn profil har kännetecknatutövats. rådets
och verkets arbete. Något uttryckligt författningsstöd för normativen mer
verksamhet har kanske inte heller formuleringama i verkets instruktion räckt
till för.

Ortnamnsrådets ledamöter

Utredningen det naturligt de samiska intressenaär iatt attanser representeras
Ortnamnsrådet Sametinget den myndighet enligt sin instruk-ärav som som
tion det samiska språkarbetet.skall leda

hembygdsförbundsanledning SverigesMed förslag den regionalaattav
kulturmiljövården bör representerad i samband med aktivtatt ettvara mer re-

ortnamnsvårdsarbetegionalt initieras, finner utredningen väl motiverat attnu
museiväsendet företrätt rådet,iär för de regio-t.ex. representantgenom en
nala museerna.

fråganDen aktuella den kyrkliga församlingsindelningen kan ocksåom
åtminstoneföranleda tillfällig representation från Kammarkollegiet rådeti En

myndighet verksamhet berör ortnamnsfrågor Statistiskaärannan vars cen-
tralbyrån.
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vilka skall företräddaförfattningsreglering finns längreIngen om som vara
utgåriOrtnamnSrådet, detta beslutas Lantmäteriverket. Utredningenutan av

pårepresentation redovisats här lämpligtfrån synpunkterde sättatt som
återgång till författningsregleradLantmäteriverketkan hanteras utan enav en

ordning.

Ortnamnsrddetsfiumtida uppgifter

den gällande arbetsfördelningen mellan Lantmäteriver-Utredningen finner att
rådet rådgi-Ortnamnsrådet den enda möjliga skall ha den fria,ket och är om

har. Omfattningen hos rådetskontaktskapande funktion detvande och nu ar-
också budgetarbete. Verksamhetsplan eller aktivtinom verketsbete styrs

för rådet förekommer inte.budgetarbete
Lantmäteriverkets och det finns ingen anledningIdag kansliresursenär att

rådetvad för och vad arbetsuppgifter förformellt skilja ärgörs somsom
rådet spelaplanmässig ortnamnsverksamhet där kan roll iverket. En enmer

fråga inriktning och policy önskvärd och det torde ligga i linje medärom
sådan.omorganisation utveckla totalaLantmäteriverkets Detatt resurs-en

diskuteras i budgetsarnmanhang. Verkets rollbehovet kan och bör som cen-
bör liksomortnamnsmyndighet kostar givetvis och detta inriktningtral pengar

rådet.diskuteras ioch prioriteringar kunna
någonockså rådet normalt knappast kan spela kon-bör konstaterasDet att

remissinstans eller i enstaka namngivningsärenden,kret roll expertorgansom
någonantingen dessa initieras Lantmäteriverket eller statlig ellerav av annan

Rådet förinstans. sammanträder för sällan detta skall möj-kommunal att vara
företräder så knappast kan förvän-ligt och ledamöterna olika intressen detatt

någon sådana Rådetalla skulle kunna ha mening i ärenden. bör dockdetas att
principiellt viktiga ärenden.ställning i enstakata

fråga åtminstone Ortnamnsrådetkan ställas huruvida skulleEn ärsom
myndighetsområdetökade befogenheter och inomkunna "ort-utgörages en

skulle då ingripa namnval ochnamnsinspektion. Den kunna mot annan an-
ortnamnspåverkandeeller kan inverkavändning ortnamnav processer som

ortnamnssed..menligt god
rådetssades sammansättning förefallerMed tanke vad som nyss om
rådetshinder nämndes möjligheter fungeramöta attsom nyss om somsamma

rådetseller ändra breda sammansättning skulleremiss- Attexpertorgan. mot-
inom rådetverka det breda kontaktskapandet och den dialogen och böröppna

sig rådetdärför inte skulle kunna tänka till anknuten,övervägas, men man en
innehålletuppgift uttala sig i begreppet godmindre delegation med att ort-om

namnssed.
sådanaSannolikt skulle dock värdet uttalanden begränsat. Det ärav vara

någonsvårt tänka sig regler skulle beslut i delegationennämligen att som ge
ortnamnshanteringverkan myndigheter och kommuner kritise-gentemot vars252
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faller lätt i glömska eller kan tillUttalanden inte behöver respekterassomras.
väcka löje.och med

påtagligtnågot behov "ort-Kulturarvsutredningen kan inte heller se av en
Såväl ortnamnsarkiven hembygdsrörelsen har visatnamnsinspektion". som

i fråga hanteringenvaksamhet och med energi kritiserat avarterstor om av
sålundaför den fria debatten torde det finnas tillräck-Inomortnamn. ramen

skall falla iuttrycksformer för god ortnamnssed inte glömska.liga att
Ortnamnsrådettilläggas inget hindrar kritiskakan dockDet gör utta-att att

rådet några utnyttjat möjlighet.redan vid tillfällen dennalanden och att

4 Kommunal ortnamnsverksamhet5 7. .

"bestämmer" dessa får däri-de flest ochKommunerna är ortnamnsom
vidgaofficiell prägel. Kommunernas börsträvan atten varagenom

och expertmedverkan. Speciella reglerbåde medborgarinflytande om
Centralt i den kommunala ortnamnsverksamhe-detta behövs dock inte.

står belägenhetsadresser. Vilket författningsstödföransvaretten som
för uppgift kan inte överblickas. det kommunalabehövs denna Förnu

pågårinformation avgörande och projekt stödjaarbetet är attsom avser
åtgärderkommunerna. särskilda ytterligare erfordras.Inga

framgårutredningens enkät till kommunernas ortnamnsansvarigaAv att
mycket olika organiserad i olika kommuner.ortnamnsverksamheten Iär ett

Tillgångenfåtal förekommer särskilda namnberedningar. tillkommuner ex-
Vanligen sköter sinpertis mycket ojämn. kommunerna namnverksamhetär
experthjälp och vilkasporadisk anlitas varierar.änutan annat experter som

vill kommunernas handläggare starkare och förtydligande för-Allmänt ha ett
namngivningen och för adres-fattningsstöd för kommunens för ävenansvar

ortnamnsfrågan många gårviktig och inteseringen. Att att taanses engagerar
miste enkätsvaren.av

Adresseringsfrågan i avsnitt 5.1.4. Genom de kvalitets-har behandlats
krav/sarnrådskrav på adresseringssystemet bör ställas de regel-som genom

får förutsättas komma för adressregistret utredningenverk gällaattsom anser
delviktig grund lagts för definiera väsentlig kommunensatt att en av an-en

ortnamnsområdet.uppgifter inomochsvar

regleringsinstrumentPBL som

namnsättning med medborgarinflytandekommunenEn för utövaväg att
för kommunal indelningarbeta inom PBL:s plansystem. Namnskulle attvara 253
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och lite objekt stadsdelar, centrumanläggningar, parkstråk, trafik-större som
ocksåanläggningar, turistobjekt kanske vissa utanför detalj-vägnamnsamt

skulle behandlas och iplan kunna översiktsplan. skulleDettaantas garantera
måhändasamråd och medborgarinflytande och leda till ökad expertmed-även

Även dessa inte skulleverkan. bindande för enskilda skulle detom namn vara
möjlighet fonnalisera namngivningen och den offentligt ochatt ettge en ge

etablerat beslutssystem. Kanske skulle härigenom kunna undvikas arbets-att
eller olämpliga etableras. För översiktsplanen finnssättannat namnnamn

samråds-fungerande och beslutssystem skulle kunnaett garantera attsom
blir omsorgsfullt beredda. ocksåKanske skulle viss namngivning,namnen

sådan enskild anläggning betydelse kunna sket.ex. storavsersom av genom
uttryckligen behandlas i detaljplan. En namnhantering i PBL:satt namnen en

åsyftas någonplansystem den här torde inte kräva lagändring. Ut-artav som
redningen har endast velat peka den möjlighet finns.som

Expentmedverkan

Utredningens enkät till kommunerna visar kommunerna i sinatt ortnamns-
verksamhet endast i liten omfattning anlitar expertis. dåDet vanligast frågaär

lokal expertis. har framhållitsDetta brist. Ett de viktigaste skä-om som en av
ortnamnsvårdenlen framförts för lagstöd för dådet skulleärett att attsom

sådanstarkare ställa krav expertmedverkan.en
Frågan vilken formell kompetens kommunen skall ha i plan- och bygg-om

frågor avgjord 11 kap. 4 § lyder:PBL "Byggnadsnämndenär genom som
skall till sitt biträde ha minst med arkitektutbildning och i övrigt haen person
tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som
behövs för nämnden skall kunna fullgöra sin uppgifter tillfredsstäl-att ett
lande sätt." denna formulering innefattas rimligenI ortnamnskompetens i den
mån byggnadsnämnden har namngivningsuppgifter, vilket gäller för många
kommuner. Bestämmelsen karaktären porta1paragrat och möjlighe-är av

påtala små.brister ärtema att
Utredningen ingen anledning vidga påkraven formell kompetensattser

hos byggnadsnämnden eller kommunerna i övrigt. Det naturligt kom-är att
många någoni fall inte inom sin organisation kan hamunema egen mer avan-

ortnamnsexpertis. finns få,cerad Experthjälp dock från Språk- ochatt t.ex.
folkminnesinstitutets olika ortnamnsarkiv, och i vissa fall hos de regionala

Projektet Ortnamnslinjen syftar till kommunerna bättre till-attmuseerna. ge
gång till expertis, bl.a. digital informationsteknik också till attgenom men

länsmuseemas ortnamnsfrågor.öka beredskap hantera Att sådananvändaatt
tillgänglig expertis bör naturligtvis lika självklart inom ortnamnsområdetvara

inom kulturmiljöområdeti övrigt.som
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5.4.8 Förslag hänsynsregel i KMLom en

All statlig och kommunal ortnamnsverksamhet bör med hänsynutövas
till kulturvärden, dvs. enligt god ortnamnssed. En hän-ortnamnens
synsregel detta till skyldighet bör in igör KML. regeln börtassom en

ortnamnsforrnerhävdvunna prioriteras, den ocksåbör krävamen re-
språkligaspekt för riktiga former, de gäller för minoritets-även som

språken samiska och finska. Nya skall inte påver-sättas utan attnamn
kan hävdvunna beaktas. De godkänts för offentlignamn namn som
kanproduktion skall användas i den godkända formen. Hänsynsregeln
böri och för sig obligatorisk, kan inte förenas påföljdermedvara men
vid gåröverträdelser. Inte heller det uppställa regler hur beslutatt om

inte respektera hänsynsregeln skall kunna överklagas. Hän-som anses
synsregeln får genomslag främst kompletterande informations-genom
insatser.

Utredningen har funnit den nuvarande ordningen frågaiatt ort-ovan om
kan ha brister i fråga vikten båderespekt för de iärortnamnnamn om av som

dagligt bruk och uppskattas i denna egenskap och för dem det finns sär-som
skilda kulturhistoriska skäl söka bevara antingen i användning elleratt
åtminstone på kartorna. Det finns därför anledning granska denärmareatt
förslag och tidigare framförts till stöd för uppfattningen detargument attsom
behövs lag ortnamn.en om

års1982 förslag

förslag tillDet ortnamnslag framlades i betänkandet SOU 1982:45 Ort-som
värde vårdoch innehöll allmän hänsynsregel ändamålsenligtnamns etten om

vårdatoch ortnamnsskick, hänsyn till kulturhistoriska synpunkter och hänsyn
till språkriktighetsregler.vedertagna Det preciserades med bestäm-senare en

grundernamelse för den upplagan Svenska akademiens ordlistaatt senaste av
skulle vid stavningföljas inte synnerliga skäl förelåg. så-Iortnamn,av om
dant fall skulle regeringen eller myndighet regeringen bestämmer fatta beslut.

innehöllDärutöver lagförslaget reglering vilka skulle fören av som ansvara
namngivning. ingickHär kommunerna skulle fastställa på bygg-att namn
nadskvarter, kommundelar och andra liknande områden, parker,gator, torg
och andra allmänna platser, inrättningar kommunenvägar, huvudmanärsom

spårvagns-,för buss- och tunnelbanestationer. I lagförslaget sadessamt att
har fastställts i föreskriven ordning skall användas iett ortnamn namnetom

förÅdenna form berörda myndigheter. Lagen avslutas med regler hurav om
tillslag ändring vissa kan väckas.av namn
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hur skulle förfara förinnehöll inga reglerLagförslaget upprätt-attom man
föreslog inrättandeefterlevnad. Utredningenhålla lagens ortnamns-av en
uppgifter, tillsyn ortnamnsla-och samordnandenämnd med allmänna men av
uppgift för denna nämnd.framfördes inteefterlevnad som engens

ortnamnslagArgument fdr en

1994ortnamnslag den 20 april sammanfattadesBehövssymposietVid en
ortnamnsskyddet.diskussionenaktuelladen om

Hembygdsförbund framfördes det viktigt kultur-Från Sveriges äratt att
nivå andralyftsarvsvården i fråga argument,ortnamn samma somuppom

åstadkommas det finnsaktualiseras, vilket skulleortnamnsändringarnär om
också.nivå betonadesregional Hem-lagregler. Behovet engagemangav

utredningen den 4 maj 1996 vi-särskild skrivelse tillhar ibygdsförbundet en
sina ståndpunkter.dareutvecklat

återinförandet språk-ortnamnsvårdssynpunkt harspråk-Från och enav
förgrunden. lagskydd börortnamnshanteringen ställts i Ettvårdsreglering i

utgåvaninnehålla stavning skall ske enligtgrundregel senasteatt avsom
framfördes vidare det viktigt medAkademiens ordlista. DetSvenska äratt en

ingå del i efter-Ortnamnsskyddet bör inte KMLortnamnslag.separat som en
ocksåkulturminnesvård befattar sigortnamnsvården inte enbart är utansom

såledesspråkligt mål. ortnamnslag bör stadgaEnoch harmed ettnya namn
språket skall gälla, delsför svenskagällandedels attatt namn somnormer

betydelseinnehåll kulturhistorisktkan betraktasålder sittsin eller somgenom
åtgärder förvanskas ris-föremål sådana de ellerfår bli förvärdefulla inte att

försvinna.kerar att
ortnamnsvårdenKulturminnesvârdens ställer beva-intressen i namnens

handvärde ligger i första i derasi Namnensoch hävdenrande centrum. sam-
historiska landskapet. Ett för-med kulturmiljön och detmed varandra,band

i hänsynsregelbetydelsemarkeraslag framfördes ortnamnensatt en genom
nationell angelägenhetportalparagraf: "Detutveckla KML:s är attatt en
våra sådanvåra " Envår kulturminnen ochkulturmiljö,skydda ortnamn.

ortnamnsvården.för stödjaansågs viktig grundhänsynsregel attvara en
från Riksantikva-överlämnat skrivelsetill utredningenRegeringen har en

promemoria, där dessa synpunkterjanuari 1994 medden 18rieämbetet ut-en
ytterligare.vecklas

bedömningUtredningens

olika reglera beva-tidigareUtredningen har i det prövat vägar att ortnamnens
påver-ortnamnssed iakttas i de olikastödja godrande och att processer som

Även till deriktas speciellt myndigheterreglernamnbevarandet.kar om som
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och centrala för ortnamnsverksamheten skulle kunnaär görasorgan som
precisa, finns med specialreglering mångadet törgrenad författningaren

detaljreglering byråkratirisk för och bör undvikas. Utredningen harsomen
avstått fråndärför söka utforma specialregler for ortnamnsverksamhetensatt

olika och i stället för det kan ändamålsenligt hastannat att attgrenar vara en
hänsynsregel träffar all statlig och kommunal ortnamnsverk-gemensam som

samhet.
regleringEn kan knappast träffa all användning fårDen inrik-ortnamn.av

fårde sammanhang i vilka officiell och konkret mani-tas ortnamnen en
festation, karta, skylt eller i beslut benämning of-etten en om en en
fentlig anläggning eller indelningsenhet. Regleringen kan inte heller gärna -
och detta förutsätts inte i direktiven gåheller utanför myndighetsområdet,-

kommunerna.ellerstaten
fögaDetta självständig lag implicerarutrymme ortnamn, utanger en om

hänsynsregler bör in i sammanhang där fallerde naturligt in, vilketatt tas ett
torde KML. Ortnamnen väsentliga delar kulturmiljön, inteär änvara av om
självständigt påvisbara i De fysiska lämningarna eller miljöernaterrängen.

dåförlorar i värde det saknas traderad kunskap dem. Den elementäramestom
traderade kunskapen lämningens eller miljöns Dettaär beva-namn. namns
rande i allmänt bruk kulturmiljöintresse. Huruvida det acceptabeltär ärett att

nybildas och deras kvalitet kulturmiljöfråga kan rådadetse namn som som en
delade meningar Kulturrniljön dock i andra avseenden levandeärom. en
miljö där det naturligt ställning till nytillskott och till deras kvalitetär ochatt ta

förhållandederas till det befintliga. Utredningen därmed inget principielltser
orimligt i ortnamnsproblematiken i sin helhet i KML. Tyngdpunk-att tas upp

i de samhälleliga kraven god hantering ortnamnsfrågoma tordeten än-av
dock ligga i bevarandeaspekten.

säkerställaFör fordras materiella reglerrätt sätts vadatt att namn om som
dvs. de föreskrifter god ortnamnssedär rätt direktivenortnamn, om som

ålägger utredningen undersöka behovet Sådana föreskrifter får givetvisatt av.
direkt betydelse för det namngivande har också betydelse vidorganet, men
överprövning, i den mån sådan möjlighet finns eller skall införas.en

Förutom problemet med formulera föreskrifter innehållet i godatt ort-om
frågornamnssed, inkluderande vilka omständigheter skall ha priori-om som

hävd och språkriktighet talar för olika såresultat, inställernär sig så-tet t.ex.
frågorlunda överprövningsmöjligheter och sanktioner överträdel-motom om
föreskriftema.ser av

Huruvida föreskrifterna skall ha form lag, förordning eller myndighets-av
föreskrifter delvis beroende vilka nås.skall Eftersomär reglerna börav som

ocksågälla för kommunerna ligger lagformen till hands. Utrymmetnärmast
för regeringen utfärda verkställighetsföreskrifter torde relativt begrän-att vara

tanke ortnamnslagmed sannolikt medför vissa åliggandensat att en nya
för ocksåkommunerna och möjligen för enskilda.
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Vad gäller offentligägda fårbolag motsvarande bestämmelser förutsättas
giltiga avtal så skett medgöras Posten AB.genom som

Reglerna bör hållas allmänna och efterlevnaden kan inte inskärpas med
sanktioner. Inte heller kan beslutsbefogenhetema regleras vadutöver som
följer redan gällande författningar. Reglerna blir i stället materiellav en norm
vid det beslutsfattande sker med stöd andra regler eller helt utansom av re-
gelstöd. Av detta följer det inte gårheller vilken kretsnärmareatt att ange per-

eller saklegitimerade i ortnamnsfrågorär och inte hellerattsoner organ som
överklagandefrågor kan regleras i KML.

Till reglemas allmänna karaktär hör de bör gälla generellt för allatt anges
statlig och kommunal verksamhet, precisering i lagtext vad ingårutan av som
däri. begränsningEn till ortnamnsverksamhet skulle kunna inbjuda tillt.ex.

alltför inskränkt tolkning. Som utredningen funnit kan påver-ortnamnenen
kas andra verksamheteravsevärt namngivning ochän namnändring, medav
indirekta effekter på bevarande.ortnamnens

Ett hänsynstagande förklaras gälla endast god så-ortnamnssedsom som
dan skulle innehållslöst.alltför Den definition utredningen stannarvara som
för innebär prioritering hävdvunna namnformer och särskilt deen av av

ingårnamnformer i Lantmäteriverkets ortnamnsregister ochsom som an-
vänds i de allmänna kartorna. Språkriktighet hör givetvis också till god ort-
namnssed, kan strida hävdvunnen stavningsform. I detmotmen en senare
fallet hävdenbör vinna.

Också skall bör hänsyn till redannär sättas etableradetas ort-nya namn
påverkanDen fåkan de etablerade bör analyseras ochett nyttnamn. namn

beaktas. Det dock föra långtsaken för kräva alltidatt att attvore nya namn
skall med namntradition på trakten. kanstämma överens Det ibland finnasen

låtaskäl för helt namnprinciper komma till uttryck. Regeln syftar inteatt nya
längre till säkerställa betydelsen äldre fortsattaän brukatt att av namns noga

och respekteras.övervägs
Som utredningen tidigare funnit går det knappast utfärda generella för-att

bjudande regler för bruket avseende användande i tal ellerortnamn ettav
skrift "felaktiga" former. För de offentliga vidkommande bör detav organens
dock befogat ställa kravet de för kartproduktionen godkändaatt attvara
namnformerna används, antingen godkännandet de allmänna kartornaavser
under Lantmäteriverkets ansvarsområde eller kartor produceras kom-som av

Detta kan ligga i linje med regeringsformenssägas kravytterstmunerna.
offentligasaklighet i den förvaltningen.

Genom lagregeln stadfästs indirekt kartproduktionen ånyo offent-som en
lig uppgift, syftet givetvis inte denna gång införaär monopol vissattmen

kartproduktion.typ av
de för kartornaAtt granskade och godkända upphöjs tillortnamnen norm

för vad god ortnamnssed innebär inte hävdär och språkrik-attsom normerna
tighet skulle underordnade. Vid själva ortnamnsgranskningen för kart-vara
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produktionen givetvis dessa de viktigaste.är Den här föreslagnanormer re-
geln bör alltså tolkas så kartnamnen det korrekta uttrycket förutgöratt namn

fastställtshar med beaktande god ortnamnssed. Statliga och kommu-som av
nala har i allmänhet ingen anledning ifrågasätta detta. Därmed blirattorgan
också användandet kartnamnen led i den goda ortnamnsseden.ettav

de fallI inte finns de allmänna kartorna kommer självfallet endastnamn
hänsynstagandena till språkriktighetenhävden och avgörande.att vara

Till den goda ortnamnsseden får räknas användandetäven minoritets-av
språksformer där detta påkallat och möjligt. Givetvisär gäller detta vid ut-
formningen de allmänna kartorna där tradition redan finns följa, ochav atten

Ävenvid vägutmärkning, där flerspråkigheten också har börjat få genomslag.
i andra liknande sammanhang bör respekten för minoritetsspråken komma till
uttryck föreskrivas i ortnamnsregel.attgenom en

dennaMot bakgrund bör allmän hänsynsregel för formulerasortnamnen
följande sätt:

Vid statlig och kommunal verksamhet skall god ortnamnssed iakttas. Detta
innebär

hävdvunna inte ändrasstarka skäl till formatt och syfming,ortnamn utan
stavningen i övrigt sker enligt vedertagna språkriktighets-att ortnamnav

regler, hävdvunnainte stavningsformer talar förom annat,
vid nybildning deras påverkan på hävdvunna beaktasatt ortnamnav namn

samt
flerspråkigai områden svenska, samiska och finska så långtatt my-namn

ligt används på vidkartor skyltning och övrig utmärkning.samt
godkäntsNamn för ofientlig kartproduktion skall användas god-i sinsom

kända form

Information, uppföljning

Den föreslagna hänsynsregelns betydelse underlag för instruktionersom
för statlig och kommunal verksamhet har tidigare kommenterats. Detm.m. är

enligt utredningens uppfattning viktigt intentionerna med hänsynsregelnatt
fullföljs olika åtgärder. Ett centralt för detta sker har Ort-genom attansvar
namnsrådet, sina ledamöter bör kunna tolka och föra hänsyns-som genom ut
regelns innebörd. Rådet ocksåbör ha central roll i de inforrnationsinsatseren

nödvändiga förär hänsynsreglema genomslagskraft.attsom ge
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Överklagande6

länsstyrel-i vilken utsträckningdirektivenskall enligtUtredningen överväga
bör överklagas tillfornminnenbeslut enligt 2 kap. KML om rege-semas

skall förslag till lämplig myndighetordning bör ändrasOm nuvaranderingen.
lagstiftningsarbeteUtredningen skall beakta detlämnas.eller domstol som

för riksdagenregeringskansliet och redovisatsinomtidigare bedrivits samt
Miljöbalksutred-och byggutredningens ochunderrättad Plan-hålla sig om

i aktuella delar.ningens förslag

förhållanden6.1 Nuvarande

finnsöverklagande beslut enligt KML ireglernanuvarande sär-De enavom
paragrafkapitlen 2-5. räknasoch Iskild paragraf för ettvart resp. uppav

beslut fårförvaltningsdomstol. uppräknadetillvilka beslut överklagassom
vilka frågorsärskilda paragrafer angivetregeringen. Iöverklagas hos är som

fastighetsdomstol.hosprövas
föremålbli förenligt KML kanSå alla regeringsbeslut rättspröv-gott som

vidare avsnitt 6.1.7.ning, se
prästgårdar och lcyrkstäder aktua-förslag kulturreservat,Utredningens om

också frågor överklagande.liserar om

Ärenden regeringenöverklagas hos6.1.1 som

förvaltningsdomstol följaktligenhosinte kan överklagasbeslutDe utansom
dessa:hos regeringen är

Fomminnen2 kap.

åt-beslut enligt 2 kap. 7 §och länsstyrelsensRiksantikvarieämbetets om
vård fornlämning.och förgärder till skydd en

enligt 2 kap. 8 § förstalänsstyrelsens beslutRiksantikvarieämbetets och
inklusive skepps-fornlämningarundersökningarstycket avm.m.om egna

vrak.
tillstånd för8 § andra stycketenligt 2 kap.Länsstyrelsens beslut om

fomlämning/skeppsvrakeller bärgningundersökningföretaatt avannan
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Länsstyrelsens beslut enligt 2 kap. §11 särskild arkeologisk utred-om
ning.

Länsstyrelsens beslut enligt 2 kap. 12-14 fråga§§ i tillstånd till in-om
i fornlämning och de villkor därvid skall gälla, inkl. kostnadsan-grepp som

för arkeologiska undersökningar. Regeringens befattning med länssty-svar
relsebeslut kostnadsansvar dock begränsat frågortill irör är vilka läns-som

kostnadsfråganstyrelsen inte "fattat beslut i påsärskilt grund framställningav
från företagaren befrielse från kostnadsansvar" prop. l987/88:l04om

Om sådant46. beslut har fattats med tillämpning reglerna kost-s. av om-
nadsbefrielse 2 14i kap. § överklagas det enligt 2 kap. 25 § hos fastig--
hetsdømstolen. Domstolen också frågor ersättning medprövar anledningom

vårdåtgärder och undersökningar ersättning for uteblivit tillstånd tillsamtav
ingrepp i tidigare okänd fornlämning 2 kap. 8 och 15 §§.en

Riksantikvarieämbetets beslut enligt 2 kap. 17 § fyndfördelning.om

Byggnadsminnen3 kap.

frågaI byggnadsminnen har regeringen ingen roll överprövningsin-om som
Regeringen kan dock första beslutsinstans häva bygg-stans. som en- -

nadsminnesförklaring eller jämka skyddsföreskrifter, regeringen till-om ger
stånd till expropriation 3 kap. 15 §.

beslutLänsstyrelsens enligt 3 kap. 10 § ersättning och inlösen får inteom
överklagas. missnöjd fårDen i stället väcka talan hos fastighetsdom-ärsom
stolen 3 kap. 20 §.

4 kap. Kyrkliga kulturminnen

Riksantikvarieämbetets beslut enligt 4 kap. 4 och 14 §§ bestämmel-att
tillståndsprövning rörande kyrkobyggnad, kyrkotomt be-serna om resp.

gravningsplats skall tillämpas objekt tillkommit efter utgångenäven som
år 1939.av
Riksantikvarieämbetets och länsstyrelsens beslut enligt 4 kap. 10 § att

besikta kyrkliga inventarier och länsstyrelsens beslut enligt paragrafsamma
föremål skall förteckningen kyrkliga inventarier ochöveratt tas upp att

vidta åtgärder föremålbeträffande löper allvarlig risk skadas.attsom

5 Kulturfäremálkap.

Regeringen har ingen befattning med överprövning tillståndsmyndigheter-av
beslut tillståndrörande till utförsel kulturföremål, får enligtnas av men

16 §5 kap. synnerliga skäl föreligger medge kulturföremål försattom- -
landet.ut ur

262



Överklagande

Ärenden6.1.2 överklagas hos allmän förvaltnings-som
domstol

De beslut Riksantikvarieämbetet eller länsstyrelsen inte nämnsav som ovan
får tillöverklagas allmän förvaltningsdomstol, dvs. den länsrätt inom vars
domkrets den beslutsfattande myndigheten finns. Länsrättens avgörande kan
överklagas hos kammarrätten, prövningstillstånd fordras. Kammar-men

domar kan föras vidare till Regeringsrätten med derättemas kravsträngare
prövningstillstånd gäller för denna domstol.som

de allmännaHos förvaltningsdomstolarna ligger sålunda överklaganden
gränsbestämning för fornlämningar, byggnadsminnesförklaringarrörsom

och ändringar byggnadsminnen, huvudparten besluten rörande deav av
kyrkliga kulturminnena exporttillstånd för kulturföremål.samt

6.1.3 Rätten överklagaatt

frågaI vissa beslut finns uttryckliga bestämmelser har rättom om vem som
överklaga. Enligt 2 kap. 24 § tredje stycket får regeringens beslut rörandeatt

tillstånd till arkeologisk undersökning enligt 2 kap. 12 § överklagas av en
kommun. Länsstyrelsernas beslut däremot inte Riksantikvarieämbetets en-
ligt 4 kap. KML får med stöd 4 kap. 16 § första stycket överklagasav av
domkapitlen.

Riksantikvarieämbetet får alltid överklaga länsstyrelsemas beslut l kap.
2 § tredje stycket. I ärenden där länsstyrelsen har beslutat inte förklaraatt en
byggnad byggnadsminne det endast Riksantikvarieämbetetär fårsom som
överklaga 3 kap. 19 § andra stycket.

I övrigt gäller förvaltningslagens bestämmelser. Beslut får alltså överkla-
den beslutet angår, gåttdet har honom emot.gas av som om

6. 1 .4 Antalet ärenden

Utredningen har granskat antalet överklagade beslut enligt KML hos rege-
ringen sedan lagens tillkomst, dvs. under tiden den januaril 1989 till den 31
maj 1996. Den antalmässigt helt dominerande ärendegruppen frågorär om
tillstånd till ingrepp i fornlämning, 61 ärenden totalt 81.utgörs Iettsom av av
fyrtiotal dessa frågan fomlämningsområdets storlek ha prövatsav synes om
direkt eller indirekt.

Av övriga beslut ocksåalla relaterade till fomlämningar.är Detutom ett rör
sig här huvudsakligen 14 ärenden rörande villkoren tillståndför till in-om
grepp-
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förundersökning gått vidareavseende arkeologisk harregeringbeslutEtt en
Regeringens beslut ändrades inte.hos Regeringsrätten.till rättsprövning

också målmed avseende tid undersökt antaletUtredningen har samma
Målförvaltningsdomstolama. hos länsrätternade allmännaenligt KML hos
från kammarrätternaförsta prövningsinstanssedan dessa rollenövertog som

undersökas.april 1995 har dock inte kunnatden 1
mål 16 gått vidare till Regeringsrätten.64 avgjorda har Pröv-Av totalt

något fall.ningstillstånd hittills beviljats ihar inte

överklagande beslutregeringsärenden 1996Antal 1989 -juni rörsom av en-
tabellDetaljerade återfinns bilaga 12.ligt KML uppgifter i

därav däravdäravantalLagrum
avgjorda prövade bifallnaärenden saki

1 l 1 12:8KML
O O 012:9KML
3 3 l2:11 3KML

5 49 112:12 61 7KML
11 11 32:13 14KML

1 1 1 04:4KML
3 658 1 7 16Summa

mål 1996 och RegeringsrättenAntal 1989 -juni hos kammarrätter rörsom
-ärenden återfinns bi-beslut Detaljeradeenligt KML. uppgifter 3 kap. iom

prövningstillstånd bevil-tabell Regeringsrättsfallen harlaga 11. I inget av
jats.

Kammarrättema Regeringsrätten
mål antal målantalLagrum varav varavvarav

avgjordaavgjorda bifallna
8 2 08 2KML 2:2

01 0 0KML 2:9 1
2:20 9 8 1 1 1KML

10 10 3 2 23:1KML
2 2 O 1 O3:2KML

0 23:14 2 2 2KML
3 4 24:3 16 15KML

11 1 2 OKML 4:13 11
8 l 2 25:3 7KML

64 l 1 16 9Summa 67
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till kompetensfdrdelningen6.1.5 Bakgrunden mellan
regeringen och förvaltningsdomstolarna

Reglerna överklagande har i delar övertagits frånsaklig ändringstora utanom
tidigare gällande lagarna fornminnen byggnadsminnen från årde om resp.

år båda1942 1960. Besvärsreglema i dessa lagar hade dock dessför-resp.
undergåttinnan vissa ändringar.

Enligt den ursprungliga lydelsen de båda lagarna överklagades alla be-av
slut Kungl. Majzt innebar i realiteten flertalethos Detta ärendetyper pröva-att
des Kungl. Majzt i Regeringsrätten. I samband med förvaltningsrättsligaav
reformer under 1960- 1970-talenoch överfördes besvären länsstyrelser-över

ibeslut fomminnesärenden till kammarrätten. Undantag gjordes dock förnas
frågor tillstånd till ingrepp i fornlämning. ansågsDessa ärendenom vara av

sådan dispenskaraktär de borde Kungl. Majzt i statsrådetprövasatten av
prop. 1971:30 163.s.

frågaI byggnadsminnen kom alla besvär överföras till kammar-attom
länsstyrelserna år 1976När tillades ökade beslutsuppgifter enligt derätten.

båda nämnda lagarna ändrades överklagandeordningen i fråga fornminnenom
så frågorkammarrätten skulle fastställelsesätt överpröva gränsenatt om av

för fast fornlämning nuvarande 2 kap. 2 § andra stycket, före-samten om
skrifter och fridlysning vid vite nuvarande 2 kap. 9 §, medan regeringen

Någonblev överprövningsinstans i övrigt. motivering lämnades inte prop.
1975/76:100 bil. 10, KU 35.

Från förarbetena till KML kan regeringen i till vadnoteras att motsats-
föreslagits ansågi DsU 1987:9 inte sig böra ha befattning med tvistigasom -

frågor kostnadsansvaret för arkeologiska frågorundersökningar. Dessaom
hänvisades till fastighetsdomstolarna. enlighet LagrådetI med förslag för-av

frågordes inlösen fornfynd ersättning och hittelön för sådantsamtom av
frånfynd regeringen till förvaltningsdomstolama prop. 1987/88:104över

106 och 116.s.
Reglerna i 4 kap. kyrkliga kulturminnen både till innehåll ochom var nya

i jämförelseredigering med bestämmelserna i kungörelsen 1920:744 med
föreskrifter rörande offentligadet byggnadsväsendet. det till LagrådetI re-
mitterade förslaget till såvälKML föreslogs Riksantikvarieämbetetsatt som
länsstyrelsemas beslut tillståndsärendeni skulle överklagas hos förvaltnings-
domstol, medan regeringen skulle endast Riksantikvarieämbetetsöverpröva

tillståndsprövning,beslut utvidgad dvs. den tillståndsprövning äm-om som
betet kan besluta för kyrkor och begravningsplatser fråntillkomnaärom som

år Lagrådetoch med 1940. hade ingen erinran denna uppdelning,mot men
föreslog Riksantikvarieämbetets beslut rörande omhändertagande ochatt upp-
förande förteckning kyrkliga inventarier fåskulle överklagas hosav rege-
ringen. Detta förslag godtogs prop. 1987/88:104 lll och 119.s.

övrigt förekom inga uttalanden principerna förI vilka ärendenom som
borde överklagas till regeringen till förvaltningsdomstol.resp. en 265
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6.1.6 Riktlinjer för regeringens befattning med över-
prövningsfrågor

år påSådana principer har antagits riksdagen 1984 förslag regeringen iav av
1983/84:120, KU 23. Riktlinjerna avsedda ligga till förgrundattprop. var

systematisk vilka överklagningsärenden regeringen fort-översyn av somen
Översynensättningsvis borde befattning med. borde departements-görasta

vis.
Som allmänna riktlinjer för uttalades bl.a. följande.översynen
Regeringen i allmänhet inte överprövningsinstansbör detänannatvara om

behövs för politisk styrning praxis. I fall där överprövningen huvud-en av
tillgodose rättskyddsbehov prövningensakligen skall bör läggasett rege-

gårringen bara det inte ordna tillräckligt kvalificerad prövning påattom en
nivå.lägre

Ärenden tvåkan i eller flera instanser under regeringen börprövassom
såvidainte få överklagas dit, det inte motiveras Så-normalt särskilda skäl.av

dana skäl kan det det önskvärt med politisk styrning praxisärattvara en av
vissaeller det i ärenden finns starkt intresse för hela landet lik-att ett av en

formig praxis inte kan tillgodoses ärendenFörsätt.annatsom som rege-
andra instans möjligt förstainstansprövningenringen börprövar som om

såflyttas skapar för överprövning under regerings-att utrymmener man en
nivån. sådan medflyttning kan ordnas fårEn centralmyndigheterattgenom

länsstyrelsernas beslut. bör dock inte ske iDetta ärenden där detöverpröva
typiskt krävs avvägning mellan olika intressen företräds skildasett en som av
centrala myndigheter.

riktlinjerna diskuteras också föreskrifterI myndigheter bör över-attom
viktigalämna särskilt ärenden till regeringen alternativ till ordningsom en

sådan ansågsmed överklagande. En ordning dock i allmänhet någotinte vara
lämpligt alternativ i ärenden där klaganden brukade statlig myndighetvara en

någoneller kommunal nämnd eller med särskilda kvalifikatio-parten annan
själv bedöma vilka politiskaärenden kräver ställningstagandenattner som

Överlämnandefrån regeringen. ansågs också falli vissa kunna motiveratvara
nåför likformig praxis, eller dispens från skullepraxis kunnanäratt en en

påkallad.vara
Principen ärenden rättsfrågandär huvudsak borde dom-prövasatt var av

lämplighetsbedömningarstol, medan bör regeringen, skulle integöras av
ansågsEmellertid denna princip redan i ha genomförts.överges. stort sett

Den departementsvisa regeringens befattning medöversyn överpröv-av
ningsärenden förutskickades i propositionen inte ha kommit tillsom synes
stånd kulturminnesvårdens område. någraI fall redovisas inte närmarevart
systematiska överväganden i propositionen förslagmed till KML.
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6.1.7 Lagen rättsprövningom

Sedan år 1984riksdagen antagit de redovisade riktlinjerna harovan en ny
ordning för prövning i vissa fall regeringens beslut införts. För attav upp-
fylla i 6 Europarådetskraven artikel i konvention de mänskliga rättighe-om

på möjlighet till domstolsprövning frågor civila rättigheterrörterna av som
och skyldigheter har lagen 1988:205 rättsprövning vissa förvalt-om av
ningsbeslut tillkommit ifrågasättsDet har dock huruvida lagen helt uppfyller

Åkekonventionskraven, Bouvin, Nordisk Administrativt Tidskrift 2/1996,se
108.s.
Lagens tillämpning kan påkallas enskild i förvaltningsärendepartav en

något förhållande i 8 kap. 2 eller 3 §§ jfrrör RF avsnitt 3.1.som som avses
Rättsprövning regeringens beslut sker hos Regeringsrätten, därvidav som
har beslutet strider pårättsregel detpröva sökandensättatt motom en som
har eller i övrigt klart framgår omständigheterna i ärendet.angett som av

En ansökan rättsprövning skall inom månader från dagengöras förtreom
det klandrade beslutet

Rättsprövning kan sådanagälla endast regeringsbeslut innebärsom myn-
dighetsutövning den enskilde och inte skulle kunna hamot prö-som annars

domstol efter ansökan resning. Vissaän beslutvats annat typerav en om av
undantagna från rättsprövning.är

deAv angivna besluten enligt KML regeringen skall efterprövaovan som
överklagande torde dock alla besluten enligt 4 kap. 10 och 14 §§utom om-
tillståndsprövning kyrkliga kulturminnen tillkomna efter utgången årav av
1939 sådana de kan rättsprövas.attvara-

Regeringsrätten har målavgjort rättsprövning regeringsbeslut rö-ett om av
RÅrande KML 1994 640. Regeringsrätten fann inte beslutetnot att som-

rörde arkeologiska undersökningar stred någon rättsregel, varför detmot-
ståskulle fast.

Överklagande miljövårdsärenden6.1.8 i ochnatur-

Också enligt förekommer såvälNVL regeringen allmän förvaltnings-som
domstol överprövningsinstanser. Fördelningen i 40 Den inne-som anges
bär regeringen länsstyrelsemas beslut i ärendenöverprövar rörande bl.a.att

naturvårdsområden,och föreskrifter biotopskydd i vissanaturreservat om
delar, strandskydd föreskrifter, fråndispenser strandskyddsförbudet samt
utvidgat strandskydd, föreskrifter för vissa områden skyldighet församt om
vissa slag arbetsföretag anmäla företaget för länsstyrelsen för samråd.attav

På förvaltningsdomstolamas i första instans kammarrättemas prövning- -
ankommer huvudsakligen överklaganden länsstyrelsemas beslut rörandeav
naturminne, föreskrifter utvidgat biotopskydd för visst område, stängsel-om
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arbetsföretag för be-frågaoch förbud iföreläggandegenombrott, attom
åtgärder till skydd för bio-naturmiljön, vissaskadamotverkaellergränsa

i ordning efter ned-ställaföreläggandentillstånd fråga skyltar,i atttoper, om
åstadkommaföreläggandenfråga vilthägn,tillstånd i rät-skräpning, attom

viten.telse samt
fastighetsdomstol.enligt NVLersättning och inlösenFrågor prövas avom

i betänkandetföreslås MiljöbalksutredningenuppdelningengjordaDen av
miljöbalken. SomÖverförd tillhuvudsak bliMiljöbalken i1996:103SOU

föreslås särskildaområde dockmiljöbalkensinomdomstolsinstansförsta re-
skall de tingsrätterdomstolarbli inrättade. Dessamiljödomstolargionala vara

sammansättning och vidsärskildskall haDeregeringen bestämmer. ensom
rättegångsbalken, dels förvalt-delstillämpamål och ärendenavgörandet av

föreslås vattendomstolama och iMiljödomstolama ersättaningsprocesslagen.
i dag tillkommerinlösenersättning ochfrågor bl.a.övrigt prövade somom

motsvarande denfå sammansättningfastighetsdomstol. De somavses en
två ledamöter ochdag med fastamiljöskydd hariKoncessionsnämnden för

från särskilda verksamhets-erfarenhetsakkunskap ochmedledamöterett par
falt.

. prövningstill-efterskall enligt förslaget-avgörandenMiljödomstolarnas
miljööverdomstol.stånd kunna överprövas enav-

i NVLrådande överklaganderegler är överpröv-skillnadEn attmot nu
frånföreslås övertlyttandenaturminnenlänsstyrelsemas beslutningen omav

framgårdenna ändringNågot skäl tillregeringen.förvaltningsdomstol till
inte.

överprövnings-fördelningenvägledande föranförsbetänkandetI avsom
medges ellerindividuella undantagfall därföljande. Debefogenheterna bl.a.

målmiljödomstol.handläggas Debör kunnasärskilda fallprövning sker i av
ocksådomstol bör kunnadag allmänmiljöanknytning i prövasmed avsom

alltjämt kvarMål intresse börmiljödomstol. politiskthandläggas varaavav
föreskrifter har meddelatsöverklagandenAllmännahos regeringen. somav
ske hos regeringen.regeringen bör alltjämtbemyndigandeefter av

Överklagande byggärendenochi plan-6.1.9

läns-uppdelning befogenheten överprövaOckså i förekommerPBL atten av
förvaltningsdomstolarnamellanenligt lagenbeslutstyrelsernas

1991:900kommunallagenregeringen. 10 kap. ärkammarrättema och
antagandekommunfullmäktige,fråga vissa besluttillämplig i t.ex. avom av
medan andrasålunda överklagas hos länsrätten,vilka beslutöversiktsplan,
till länsstyrel-nämndbeslut överklagaskommunalafullmäktigebeslut samtav

sen.
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för-lov ochärendenbeslut ilänsstyrelsernasgällerhuvudsakI att om
påföljder, ingri-kontroll,ochtillsynbyggarbeten,frågorhandsbesked, om

ochfråga lovförvaltningsdomstol. Ihosavgifterochpanden överprövas om
domstolsprövningendockgällerdetaljplanområden utanföriförhandsbesked

kompletteringsbe-tillåtenåtgärdertilltänktahuruvida utgörfrågorendast om
områ-striderelleri 3 kap. PBLegenskapskravenuppfyller motbyggelse,

desbestämmelser.
gällerregeringen. Detbeslut hoslänsstyrelsemasfallövrigaI överprövas

områdesbe-ochöverklagade detaljplanerrörandebeslutlänsstyrelsensbl.a.
detaljplaneområden.utanförbebyggelsetillkomststämmelser samt av

såvälinomfrågor liggerbeslutöverklagatifall aktualiserasvissaI ett som
9 § lagenEnligtregeringens.prövningsområdeförvaltningsdomstolens som

överlämnaskall kammarrättenförvaltningsdomstolarallmänna1971:289 om
finnerkammarrättenyttrande,medregeringenfrågor till attsådana eget om

för sig.frågorna inte bör avgöras var
Över-1994:134SOUbetänkandetföreslog ibyggutredningenochPlan-

överprövningsärendenallabyggärendenplan- ochbeslut iprövning attav
sålunda skullemiljödomstol,tillfrån regeringenskulle föras över av-somen

till miljöbalk.förslagetdå föreliggandeoch detbådefrågor enligt PBLgöra
på dettauppfylldesDelsför förslaget.två utgångspunkterUtredningen angav

frå-domstolsprövningpå tillgång tillEuroparådskonventionens kravsätt av
arbete.regeringendels avlastadesskyldigheter,ochrättighetercivilaomgor

enskildatill hindrasyftadereglerkombinerat medFörslaget attattsomvar
Privatpersonerenskilda intressen.fåkunde änklagande överprövat annat

intressenåberopa allmärmaframgång kunnainte medandra ordskulle med att
förordningutredningenföreslogutgång. Vidareändradförtalade en nyen

överordnadeärenden därdvs.enligt 12 kap. PBL,frågor stat-prövning av
Sådanabeslut.kommunalaomprövningförkunde talaintressenliga aven

haendast efterupphävaskunnautredningsförslagetenligtskulle attbeslut
länsstyrelse.regeringenunderställts av resp.

föremålvaritendast delvisöverprövningsdelen harförslag iUtredningens
direktivenligtMiljöbalksutredningenstället harremissbehandling. Iför nya

med prövningfunnitUtredningen harfråganstuderat systemetatt avnytt.
överprövningmiljööverdomstol och fortsattochmiljödomstolarregionala en

miljöbalkensutanförtillämpasbörfrågor regeringen intehosvissa om-nuav
fortfarande finnasdetredovisadesområde bördettaråde. Inom ovansom --

regeringen och domsto-mellanöverprövningsfunktionemauppdelning aven
lama.
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överväganden6.2

Överprövningen beslut där enskilds anspråk till slut ändå kanav en
domstol börprövas redan från början ske hos domstol. Finnsav en re-

gler ekonomisk ersättning till enskild grund beslut ochom etten av
behov politisk styrning bör regeringenett slutinstans. Följsav vara

dessa principer innebär det fomlämningsärenden bör flyttas frånatt re-
geringen till domstol, medan beslut byggnadsminnes- eller kultur-om
reservatsförklaring bör överklagas till regeringen i stället för hos dom-
stol.

6 utgångspunkt2. 1 En.

Som utredningen inledningsvis konstaterade går det inte begränsa övervä-att
gandena rörande överklagningsregler till enbart frågan vilka ärendenom en-

Ävenligt 2 kap. KML bör regeringen.prövas frågor överpröv-som av om
ning beslut rörande den föreslagna skyddsformen kulturreservatav nya som
kan arealmässigt betydande områden, liksom frågor tillstånds-avse mer om
prövning för prästgårdar och kyrkstäder aktualiserar överväganden vilkaom
överklagningsregler kan lämpligast. Däremot medför den föreslagnasom vara
hänsynsregeln för inget behov särskilda överklagningsbestäm-ortnamn av
melser.

Ett inslag i de gällande reglerna kan inte aktuellt för någonnu omvär-vara
dering. Frågor ersättning och inlösen bör i fortsättningenäven prövasom av
domstolar med särskilda förutsättningar bedöma de komplicerade värde-att
ringsfrågor förekommer i mål denna Huruvida prövningen börsom art.av
ske vid fastighetsdomstolama eller Miljöbalksutredningens för-som nu, om
slag till inrättandet särskilda miljödomstolar kan få genomslag prövningav

frågor utanför miljöbalkensäven tillämpningsområde, för tidigtärav att tanu
ställning till.

En utgångspunkt för reform överklagningsreglema bören av attvara en
domstol direkt frågorprövar hänsyn till enskildas rättssäkerhet ändåsom av
enligt andra överordnade regler kan komma slutligt domstol.avgörasatt av
Utredningen här Europarådets konvention de mänskliga rättigheter-avser om

och den därmed sammanhängande lagen rättsprövning vissa för-na om av
valtningsbeslut. den månI fråga kan till föremål förgöras rättsprövningen
bör den sålunda inte avgöras regeringen starka andra skäl talar förutan attav

prövningen bör gå regeringen.över Vilkaatt dessa skäl kan framgårvara av
de beskrivna och riksdagen riktlinjerna för regeringens be-ovan antagnaav
fattning med överklagningsärenden. Sammanfattningsvis skall det frågavara

ärenden där starkt behov politisk styrningett sigom gör gällande. Ettav en
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uppstå fall olika offentligai därexempelvissådant behov kan stat-somorgan
meningar.har deladeoch kommunermyndigheterliga

Några modelleralternativa6.2.2

några lösningar bedömas.utgångspunkten kan olikaFrån den angivna
föreslå överklag-direktiven allatillgodoseenkeltEtt sätt attattatt vore

till domstol.regeringen överlämnas Detningsärenden prövas avsom nu
året,avlastas tiotal ärendenregeringeni praktiken betydaskulle ettatt om

och ofta endast in-i fornlämningarsamtliga rörande ingrepppraktiskt taget
sådan enkel lösning talarfornlämning. Förområde tillhöri det ensomgrepp

politisk vikt.frågorna mindreprövadede hittillsde flestaatt vara avsynesav
fastställandettill del defomlämningsärenden den rörDärtill kommer att av——

förvaltnings-fomlämningsområde redan allmänför prövasgränsen ett av-
konsekvent gränsbestäm-framstår mindreonekligendomstol. Det attsom
både regeringen ochordning bedömasningsfrågan med dagens kan av enav

något fallleda till regeringen ifall kunnadomstol. skulle i väg-Det värsta att
område förvaltningsdomstol vidtillstånd itill ingrepp ett en senaresom enrar

fomlämningsområde.inteprövning finner utgör ett
lösningen. skälden angivna Dessaemellertid skäl talarfinnsDet motsom

Såväl vad gäller enligt NVL ochenligti huvudsak utanför KML.ligger som
miljöbalken skall regeringenföreslås gälla enligtfortsätta över-att varasom

andraoch vissafråga beslutprövningsinstans i rör naturreservatsomom
föreslårKulturarvsutredningennaturvårdens område.på Närskyddsformer

konsekvensskäl finnakanenligt KMLinrättandet kulturreservat man avav
natumeservatsbeslu-beslut, inte de snarlikamindre lämpligt dessadet att men

förvaltningsdomstol.överklagas hos allmänten,
beslutenförefalla tala föromständigheten kansistnämnda röran-Den att

byggnadsminnesförklaring och andraocksåoch därmedkulturreservat,de
från förvaltningsdomstolarna tillförasskullebeslut enligt 3 kap. KML över

gångsådana någon fat-beslutskulle vinnasregeringen. Därmed närattt.ex.
vilja överklagande kommerkommuns prövas ettattettmottas av organen

kan i sammanhangetpolitisk auktoritet. Detmed tillräcklig noteras att en
områdesbe-detaljplan ellerskyddsbeslut i formmotsvarandekommuns av

hos regeringen.enligtstämmelser PBL prövas
i linje med de di-emellertid dels den inte liggerlösning talardennaMot att

mängd ärenden därutredningen, delsregeringen harrektiv attgett ensom
också måstegällande hanterassigpolitiska stymingsskäl inte kan göraanses

förväljas ytterligare skälsådan kan därför interegeringen. linjeEn utan attav
den framkommer.

beskrivna riktlinjer föråterfinns i riksdagenstredje alternativEtt ovan
skullebefattning med överklagningsärenden. Detregeringensöversyn 271en av
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nedflyttning regeringsärendena till centralmyndighet, dvs. Riks-vara av en
antikvarieämbetet. Enligt riktlinjerna bör detta alternativ inte användas när
olika centrala myndighetsintressen kräver avvägning. fåtalEtt de överkla-av
gade fomlämningsärendena föranleddaär exploatering för eller järn-vägav

Frågan rådighetenväg. marken kanöver ha politisk betydelse iom styrssom
dessa fall beslut arbetsplan för eller motsvarande förväg järnväg. Där-av om

uppstår frågan Riksantikvarieämbetet lämpligemot slutinstansär närom en
kommun missnöjd medär länsstyrelsebeslut villkoren företten t.ex.om en

arkeologisk undersökning, ofta utförs Riksantikvarieämbetetssom av egna
arkeologer. Motsvarande kritik kan riktas Riksantikvarieämbetet skallmot att

länsstyrelsemasöverpröva bedömning villkoren för ändringsåtgärder påav
kyrkobyggnad den kyrkliga församlingennär villkoren fören anser vara

hårda eller på olämpligasättannat
Vissa beslut fattas dessutom ämbetet första instans. För dessa be-av som

måsteslut under alla omständigheter slutinstans anvisas. Något lämpligten
alternativ förefaller således inte heller detta vara.

fjärdeEtt alternativ kan hämtas den utgångspunktur som angavs ovan
regeringen inte starka politiska skäl slutligt bör frågoratt utan pröva som en

enskild ändå kan föra till domstol. Denna utgångspunkt kan nämligen också
formuleras så den enskilde har tillgång till domstolsprövningatt rörandeom
konsekvenserna för hans rättigheter och skyldigheter beslut inskrän-av som
ker hans rådighet till egendom, så kan politiska skäl lättare genomslagettges
i rådighetspåverkandede besluten. Enklare uttryckt betyder detta i frågoratt
där den enskilde kan begära ersättning eller inlösen for ekonomisk skada or-
sakad beslut restriktioner, bör det acceptabelt frånett Europaråds-av om vara
konventionens synpunkt regeringen och inte domstol överkla-att prövaren
gande det beslutetav

Detta skulle medföra besluten enligt 3 kap. bygg-attresonemang om
nadsminnes- eller kulturreservatsförklaring och de skyddsbestämmelserom

beslutas i samband därmed överklagas till regeringen. Däremot skullesom
frågor ändring byggnadsminne i strid med skyddsbestämmelsema, därom av

medgivande aldrigvägrat kan ersättning, frågaett väl lämparge vara en som
sig för domstolsprövning. Någon överflyttning sådana ärenden från dom-av
stolarna till regeringen blir därmed inte aktuell.

För fomlämningsärendena blir konsekvensen i den omvändastort sett mot
vad i dag gäller. Eftersom besluten enligt 2 kap. med undantag försom -
sällan överklagade beslut vårdrörande och undersökning fornlämningav en
och tillståndnekat till ingrepp i vid påträffandet helt okänd fornlämningom en
-inte medför någon ersättningsrätt, skulle överprövningen dessa beslutav
flyttas från regeringenöver till domstol.

frågaI överprövningen beslut enligt 4 kap. skulle ingen ändring iom av
förhållande till dagens ordning behöva Dessagöras. överklagandeärenden
skulle alltså fortsättningsvisäven med undantag för besluten tillstånds-att-272
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årtillkommit före 1940kultunninnenomfatta kyrkligaprövningen skall som
de nytillkomna ärendegruppemagällerdomstolarna. Detta-ligga hos även

överklagas hos för-prästgårdar kyrkstäder, dessa börochrörande ävensom
valtningsdomstol.

bedömningUtredningens6 2 3. .
tillåtafrån nackdelar.alternativen fritt FörangivnadeInget är att ettav ovan

Europarådskonventionens och riksdagensbådegenomslagfullt synsättav
regeringen,överklagningsärenden börför vilkariktlinjer avgörassom av

varje enskilt ärende förbedömningkrävs egentligen avgöragörs attatt aven
avgörande.politiska styrningsskäl bör Enrättssäkerhetsaspekter eller varaom

Överklagningsreglema måste fastasådan givetvis inte tänkbar.modell är vara
någonytterligare modellNågot alternativen ellerpå förhand givna.och av --

alltså väljas.bör
utredningens mening tillgodoserbästa enligtlösning detDen sättetsom

anspråken överprövningsordning alter-motstridigameningde i viss ären
rörande ingrepp i fomlärn-avlastas där antal ärendennativ Regeringen ett

året vilka ärenden endast undan-uppskattningsvis tiotalningar ett om-
för politisk styrning, medanbehovmedföratagsvis kan sägas ett utrymmeav

få bra och avvägd bedömning dom-bör kunnaden enskildes intressen aven
påtalade inkonsekvensenundanröjs denstolarna. Dessutom attavovan

i kan bedömas antingengränsbestämningsfrågor för fornlämningarna dag av
finns behovförvaltningsdomstolama. de fall deteller Iregeringen ett avav

sådanfråga exploateringpolitisk styrning torde det stor-om en av envara
fomlämningsbeslut detalj-inte bara kräverleksordning den ävenutanettatt

1971:948. sådant ärende kommerväglagen Iarbetsplan enligtplan eller ett
regeringen.fornlämningsfrågan överprövasäven att av

byggnadsminnenärenden inrättandetVisserligen överllyttas antalett om av
regeringen. ärendetypfrån domstolarna till Dennakulturreservatoch svarar

tvåundersökta perioden, dvs.för tolv ärenden under denemellertid bara ca
kanåret. får med besluten kulturreservaträknaärenden Man att omom

byggnadsminnesärendena det skäletkontroversiellakomma bli änatt avmer
sannolikt till-områden kan komma beröras,och flerstörre attparteratt men

tillkommande ärendena kan dess-något antal ärenden. Dekommer inte stort
sigsådana behov politisk styrningförmodas just där görettutom avvara

har skydd ersättningsregler. Ettoch enskilda drabbasgällande, där ett avsom
fårdärmed iföreslagna ordningenytterligare skäl för den är attnya man

förför beslut kulturreservatöverklagningsinstansprincip om somsamma
olika departement.beredningsansvaret liggerävennaturreservat, om

4 ochförorda principiell lösning enligt alternativUtredningen vill därför en
detaljlösningen.tillåterkommer i författningskommentaren 273
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Utredningen har ibland talat domstolar vad slagsutan attovan om ange
domstolar Med undantag för den redan ståndpunktenpresenteradesom avses.

ersättnings- och inlösenfrågor fortsättningsvis bör handhas fastig-ävenatt av
hetsdomstolama, utredningen i övrigt de allmänna förvaltningsdom-avser
stolama. Utredningen kan visserligen kan tala för deargument attse som
föreslagna miljödomstolarna kan få uppgift för bedömningenävenen av
kulturmiljöfrågor, vill ändå inte utforma sina förslag så miljö-men som om
domstolarna redan etablerade.vore
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Kulturminneslagen och7 regeringsformen

Enligt direktiven skall utredningen utformningen 2 kap. 9 §överväga om av
förenlig med regeringsformensKML RF regler normgivningsmak-är om

fördelning påkallatoch det lämna förslag till utformningärtens om en ny av
bestämmelsen.

2 kap. 9 § lyder:KML

får"Länsstyrelsen meddela särskilda föreskrifter till skydd för fasten
fornlämning.

Föreskrifterna får områdemeddelas för enligt 2 § inte hör tilläven som
fomlämningen pågåendeunder förutsättning användning markenatt av

försvårashärigenom inte avsevärt
fårLänsstyrelsen fridlysa plats fomfynd påträffats,där det kan skeen om

någon väsentlig olägenhet uppstår. Fridlysning får ske intill dessutan att
platsen har undersökts 8enligt

Föreskrifter eller fridlysning får förenas med vite".

Ett beslut föreskrifter eller fridlysning skall kungöras lämpligt sätt.om
områdeDet i 2 § det s.k. fomlämningsområdet. Enligtär densom avses

nämnda paragrafen omfattar fornlämningsområde så område påett ett stort
marken eller sjöbotten behövs för bevara fomlämningen och denattsom ge

tillräckligt med hänsyn till dess och betydelse.ett utrymme art
Områdets kan fastställas länsstyrelsen efter förfarandegränser ettav som

bl.a. förutsätter hörande förfarandeDetta dock relativtägaren. ovanligt.ärav
Av landets 300 000 kända fomlämningsområden har 250 gränsbe-ca ca
stämts.

Den individuella omfattningen icke gränsbestämt fomlämningsom-ettav
råde blir känd först ärende enligt KML, tillstånd söksnär prövasett t.ex. om
till markarbeten i närheten fornlämning, och länsstyrelsen sålunda förstav en
måste arbetena berör det skyddade området.avgöra om

Utredningens uppdrag i denna del möjligheterna i KML reglerarör att
vilka skyldigheter allmänheten bör ha i fråga inte bara fornlämningar,som om

också kulturlämningarandra och utsträckningen områdendeutan av som
skyddsreglema bör kunna gälla för. frågor återkommerDessa på skilda isätt
utredningsuppdraget.
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norrngivningsmaktenRegetingsformens regler7.1 om
fördelningoch dess

på Riksdagenenligt flera stiftar lag,offentliga makten RFDen sätt.utövas
terminologi den s.k.enligt statsrättslig norrngivningsmakten. Fördvs. utövar

kommunala förvaltningsmyn-förvaltningen finns statliga ochoffentligaden
riksdagen eller kommuns beslutandedigheter. myndighet, inte hellerIngen en

förvaltningsmyndighet skall i särskilt fall beslutafår hurbestämma enorgan,
myndighetsutövning enskild eller kommuni ärende rör motett en ensom

Myndigheterna har alltsåtillämpning lag ll kap. § RF.eller 7rör avsom
riksdagen stiftarsjälvständigt för tillämpningen de lagar ochett somavansvar

från underställning, dvs. överlämnandevissa fallkan inte bortsett avav an--
beslut särskildabesked hur fallärendet inhämta bindande iförsvaret om-

från regeringen, överordnad myndighet ellerträffas, varken riksdagen,skall
myndigheterna i viss utsträckning ha del ikommunfullmäktige. Däremot kan

norm
besluta rättsregler, finnsnorrngivningsmakten, dvs.Reglerna rätten attom

utmärkande för rättsreglemasamlade i 8 kap. RF. Dethuvudsakligen är att
bindandeprincipgenerella föreskrifter i förde har karaktären ärsomav

enskilda.myndigheter används föreskrifter för betecknaoch I RF atttermen
meddela föreskrifter riksdagen ochrättsregler. 8 kap. RFI rätt att re-ges

kallas lag. föreskrifter beslutasRiksdagens föreskrifter Degeringen. som av
förordning.regeringen betecknas

fördelningNormgivningsmaktens7.1.1

norrngivningskompetens mellan riksdagen och regeringenFördelningen av
normgivningenprincipen de centrala delarna skall ligga hosbygger att av

riksdagen.
angivnapå lagfonn för föreskrifter i antal hänförGenom krav ämnenett

lagområdet, där norm till-till det s.k.RF dessa primära
inte faller inom det primärariksdagen. Föreskrifter i dekommer ämnen som

lagområdet enligt regeringen förordning. delmeddelas RF Dennaav genom
primärområde.givningskompetensen brukar kallas regeringensav norm

från grundläggande fördelningenmedger vissa avvikelser denRF av
Riksdagennorrngivningskompetens mellan riksdagen och regeringen. kan

överlåtadelegering delar sin norrngivningskompetensnämligen avgenom
lagområdet lagområ-till regeringen. Den del det primärainom det primära av

delegeringsbara området.sådan delegering kan förekomma kallas detdet där
lagområdet, tillå-återstående det primära där ingen delegeringdelenDen ärav

obligatoriska lagområdet.vanligen detkallasten,
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tillnorrngivningskompetenssinutsträckning delegerafår vissiRegeringen
såvitt gällerregeringenkanDettakommuner.ochförvaltningsmyndigheter -

bemyndi-särskiltmed stödlagområdet göraprimära ettinom det avämnen -
primärområde kansittsubdelegering. Inoms.k.från riksdagen, egetgande

riksdagen.godkännandedelegeraregeringen utan av
8 kap.främst ilagområdet beskrivsprimäradetfaller inomDe ämnen som

civilrättsligahela den2 § försbestämmelserna iGenom5 §§ RF.3 och
till detinnebäri 3 §Bestämmelsernaområde.detta atttillnormgivningen

förhållandet mellanföreskrifterräknasskalllagområdet vidareprimära om
iellerför enskildaåligganden öv-gällerallmännaoch detenskilda somsom

förhållanden.ekonomiskapersonliga ellerenskildasiingrepprigt avser
betungande of-för enskildabetecknasbrukarföreskrifterDenna somtyp av

normgivningvisslagform förföreskrivs§föreskrifter. 5Ifentligrättsliga
förgrundernaparagraf skallEnligt dennaställning.gäller kommunernassom

för kommunernasgrundernai kommunerindelningi riketsändringar samt
beskattningenkommunalaför denochverksamhetsformerorganisation och

Även övrigtibefogenheterkommunernasföreskrifteri lag.bestämmas om
lagform.skall haåliggandenderasoch om

offentligrättsligaregeringentilldelegering§i 8 kap. 7Reglerna avavser
och8 kap. 3beskrivs inormgivningsområdeninom deföreskrifter som
be-styckeparagrafens förstamed stödregeringendessa kan5 §§. Inom av
nå-föreskrifternaskatt,föreskrifter änmeddelamyndigas annat avseromom

följande ämnen:got av
hälsa,ellersäkerhetpersonligför liv,skydd

i riket,utlännings vistelse
tillgångar, tillverk-andraellerutforselellerin- avpengaravvaror,av

ransonering,näringsverksamhet,kreditgivning,kommunikationer,ning,
byggnader,utformningmaterial,återvinningochåteranvändning an-avav

medåtgärderfrågatillståndsplikt ibebyggelsemiljö ellerläggningar och om
anläggningar,ochbyggnader

miljövård,ochdjurskydd ellerfiske,jakt, natur-
plats,allmänordningenellertrafik

utbildning,ochundervisning
underellertjänsterfarit i allmännågon harsådantröjaförbud7. att som

tjänsteplikt,utövande av
med hjälpuppgifterregistreringvidintegritetpersonligskydd för avav

databehandling.automatisk

bemyndigarsamtidigt denframgår riksdagen,§8 kap. 11Av re-att som
regeringenmedgekanvisstföreskrifter i ämne,meddela attgeringen ettatt

meddela bestäm-kommunellerförvaltningsmyndighetåt attöverlåter enen
imelser ämnet. , normgivningbestämmelsernahuvudsakligafinns de13 §8 kap.I om

fö-styckeparagrafens förstaenligtprimärområde. Hit hörregeringensinom
riksdagen regeringensmeddelasmåstegrundlagenligtintereskrifter avsom
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restkompetens. Här kan offentligrättsliganämnas föreskrifter som gynnar
enskilda eller "neutrala" i frågaär enskildas rättsställning. Vidare fårsom om
regeringen med stöd direkt 8 kap. 13 § besluta föreskrifter verkstäl-av om
lighet lag. Med verkställighetsföreskrifter dels tillärnpningsföreskrif-av avses

administrativ karaktär, dels föreskrifterter "fyllerrent ut" lagav som utanen
tillföra någotden väsentligt Till verkställighetsföreskrifteratt fårnytt. däremot

inte hänföras sådant kan uppfattas åliggande för enskildaettsom nyttsom
eller tidigare inte föreliggande ingrepp i enskildasett personliga ellersom
ekonomiska förhållanden prop. 1973:90 211. På det civilrättsliga områ-s.
det förär verkställighetsföreskrifter iutrymmet praktiken litet jfr prop.
1976/77:l23 372.s.

Genom 8 kap. 13 § tredje stycket regeringen befogenhet tillges att en
underordnad myndighet delegera sin normgivningskompetens enligt första
stycket.

Från myndigheternas synpunkt skiljer sig nonngivningskompetensen från
befogenheten besluta i särskilt fall Denatt avsevärt. beslut fårtypensenare av

generellt delegerade från riksdagen som fårinte fatta sådanaanses be-vara
slut själv till regeringen eller förvaltningsmyndighet. RF innehåller ingaen
särskilda regler för detta slags delegering. När det däremot gäller normgiv-
ning inom det primära lagområdet myndighetär behörig endast kompe-en om

blivit i grundlagsenlig ordning delegeradtensen till den. sådanEn delegering
förutsätter enligt RF dels delegering till regeringen möjlig enligtatt 8 kap.är
7 dels riksdagen i lag inte bara delegerat befogenhetenatt till regeringen
enligt denna bestämmelse också medgett regeringen subdelegerautan tillatt

förvaltningsmyndighet enligt 8 kap. 11 Riksdagen kan alltså inteen dele-
sin norrngivningskompetens direkt till myndighet. Slutligengera krävsen

också regeringen i förordning faktiskt har subdelegeratatt bemyndigandet ien
fråga.

7.1.2 Vad är normgivning beslut i särskilt fallresp.

Nonngivning i förarbetenasägs till RF generella föreskriftervara som avser
slagsituationer visst eller vissa handlingssätt eller riktartyper sig tillav av

eller berör i allmännasätt bestämdannat krets prop.termeren personer
1973:90 203.s.

En föreskrift kan ha lokalt begränsat tillämpningsområde,ett ändå hamen
generell karaktär. Som exempel detta förhållande kan lokalanämnas ord-
ningsstadgor, hamnordningar, brandordningar, hälsovårdsordningar, lokala
trafikföreskrifter se Håkan Strömberg, Normgivningsmakten enligtm.m.
1974 års regeringsform, 2:a upplagan, 1989, 37. De nämnda föreskrifts-s.
exemplen påbjuda eller förbjuda vissa beteendenatt hos obestämdavser en
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området,uppehåller verksamma inom hur be-sig ochkrets ärpersoner som
detta ängränsat

Å områden och kan berörasidan kan reglerandra stora som ensom avser
ändåi tiden inte före-både i ochobestämd krets rummet anses sompersoner

ändåkan uttalade i sammanhanget intedärför de avsikterskrifter, att som vara
förhål-myndigheter och enskilda.uppfattas bindande för Dettaskall ärsom

3 §Översiktsplaner enligt 1 kap. PBL.landet med kommunala
bindande förområdesbestämmelser enligt lagDetaljplaner och ärsamma

Ändåmarkområden.och kan omfatta relativtmyndigheter och enskilda stora
sådan plan eller bestämmelse intekommunalt beslutär attatt antaett en anse

åliggandeninnebär förbeslutetföreskrift, eftersom de personer somsom en
nyttjanderättshavare och boende kan identifieras ochvissafastighetsägare,

bestämd krets jfrsålunda kan i allmännainte termer personerenanses vara
principiella inte heller1986/87:1 28 EnligtBoU synsättsamma ansess.

naturvårdsområde förbudeller ellerbildandebeslut motnaturreservatom av
område naturvårdslagensådant eller enligtbyggande inom reservatett

l975/76:1l2 64.föreskrifter prop.1964:822, NVL s.som
naturvårdsbeslut dock länsstyrelsen vid sidanBeträffande kan noteras att

och föreskriva nödvändiga inskränk-beslutet inrättaatt ett naturreservatav
området ocksåfastigheter inom med stödi förfoganingar överrätten att av

får föreskrifter vad allmänheten har iaktta inommeddela10 § NVL attom
frågasåledes inte beslut ihänseende kan detI detta ett ettreservatet. vara om

ocksåföreskrifter för allmänhetenBemyndigandet meddelasärskilt fall. äratt
myndig-uttryckt för regeringen eller denangivna paragrafeni den rättsom en

meddela föreskrifterna. Regeringen harregeringen bestämmerhet att genom
bemyndigandetnaturvårdsförordningen 1976:484, NVF subdelegerat10 §

länsstyrelserna.till
sålunda regler normgivningsmakteninnebär RF:sSammanfattningsvis om

riksdagen kan överlämna sin grundläggande maktdess fördelningoch attatt
myndigheterföreskrifter bindande för ochbesluta generella ärsom en-om

fårvissa ämnesområden. Riksdagenregeringen, bara inomskilda till men
meddela föreskrifter tillockså regeringen subdelegeramedge rättenatt att en

kan riksdagen inte överlämna dennamyndighet eller kommun. Däremoten
myndighet eller kommun.direkt tillrätt enen
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överväganden7.2

9Regeln i 2 kap. § KML föreskrifter i RF:s mening till skyddavser
för fornlämningar och fyndplatsen Enligt fårRF riksdagen emellertid
inte direkt till länsstyrelserna överlämna besluta föreskrifter.rätten att

medger inte iDessutom RF dag föreskrifter kulturmiljövård de-att om
legeras. finns dock behovDet föreskrifter i RF:sett attav genom me-
ning allmänhetensreglera tillträde till fornlämningar och andra känsliga
kulturmiljöer. Behovet kan inte tillgodoses enbart beslut medgenom
verkan i särskilt fall. Regeringsformen bör sådärför ändras före-att
skrifter kulturmiljövård kan delegeras riksdagen. I börKML tasom av
in bemyndigande regeringen eller den myndighet regeringensom ger
bestämmer utfärda föreskrifter för allmänheten till skydd förrätt att
fornminnen och andra kulturmiljöer. Regeringen bör bemyndiga läns-

sådanastyrelserna besluta förskrifter.att

7.2.1 Avser 2 kap. 9§ KML föreskrifter i RF:s mening

Bemyndigandet för länsstyrelsen i 2 kap. 9 § KML besluta föreskrif-att om
fridlysning,och vid behov i förening med vite, kan framgår detter som av

sagda förenliga med RF det sig föreskrifter irörovan vara om om en annan
mening den används i RF, dvs. ordet föreskrifter i 2än kap. 9 §som om
KML besluti särskilt fall. påEtt exempel terminologin i KML inte ärattavser
helt konsekvent med RF i 3 kap. skyddsföreskrifterär t.ex. att termen an-

vårdvänds för regler för underhålloch byggnad, vilkaatt ange m.m. av en
interegler kan innebära åligganden någonför byggnadensänanses annan
eller nyttjare. Beslut skyddsföreskrifter sålundaägare kan denoavsettom

valda terminologin exempel på beslut i särskilt fall.anses som
KML resultatet flera äldre lagar sammanfogats efterär viss bearbet-attav

Äldrening. terminologi och konstitutionella uppfattningar kan i vissantas ut-
sträckning finnas kvar i den sammanfogade lagen. 2 kap. 9 § KML motsva-
rades tidigare 4 § lagen 1942:350 fornminnennärmast lydelseav om vars
var:

"Länsstyrelsen meddela särskild föreskrift, påkalladäger finnesatt som
för bevara fast fomlämnings helgd, så ock stadga för ändamåletatt att er-
forderligt Sådanvite. föreskrift må jämväl område icke enligtavse som
3 § hör till fomlämningen, såvitt markens eller därigenomägare annan
åsamkas intrång någon betydelse.av
Länsstyrelsens beslut skall kungöras införande i ortstidning samtgenom

anslag lämplig plats i fornlämningens närhet"genom

Bestämmelserna fridlysning fanns i 15 § tredje stycket lydde:om som
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påträffatsfomfynddärplatsenfridlysavid vite"Länsstyrelsen äger att
därigenomskedet kanutförts,undersökningendess utan attintill om

beslutlänsstyrelsenskungörandefrågaolägenhet. Iväsentligvållas avom
tillämpning."motsvarandeandra stycket4 §äger

Kul-avlämnatsförslagdetöverensstämde medBestämmelserna avsom
fommin-Reviderad1938:60SOUbetänkandetiturminnesvårdssakkunniga

ellerfridlysningnågon regelundantagetmed detneslagstiftning att omm.m.
förslagetmotivering tillsinförslag. Isakkunnigasfanns i dekungörande inte

30:uttalat s.sakkunnigahade de

såsom gäl-lagförslag ickeförevarande"Såsom förut nämnts upptaget nu
fornlämning"ofreda" fastförbudnågotfomminnesförordninglande att

under föreva-stället harförändring. Irubbande ellerinnebärdetattutan
påkal-finnesdär detbefogenhettillerkäntslänsstyrelsenparagrafrande att,

helgd skallfornlämningsbevarandevad tillföreskriftmeddelalat, avom
uppenbart,erforderligt vite. Detändamålet ärstadga föriakttagas ävensom
enligt vadområde,bör gällai förstabefogenhetdenna rummet somatt

mån länsstyrelsensdenfornlämning. Ifasttillskall hörasagts ansesovan
in-någontordeområde,gäller nämnts,föreskrift allenast annansom nu

framgårbefogenhet den,ifrågavarande änlänsstyrelsensskränkning i som
för bevaran-erforderligskallfrågaföreskrift,den är,därav varaatt varom

emel-sakkunniga hapåkallad. Deickehelgd,fomlämningensde varaav
områdebör kunnabefogenhet störrelänsstyrelsens ettlertid avseansett, att

förbjudakunnaönskvärtsålunda t.ex.Det attnämnts.än varasynesnyss
detfornlämning,betydandeinvid ävendansbanaanordnande omenenav

närhet.omedelbarafomlärnningensianordna densammafrågaär attom
område,gällaskulledetförbud kan,sådant även ettGenom somett om

något obe-lidamarkensfomlämningen, ägaretillhörakan ansesanses
allmännamed den rätts-nämligenintrång. torde överensstämmaDethörigt

frånvördnadsbjudande lämningartillbörhänsynuppfattningen, tagasatt
medmåste iakttagasförsiktighetemellertid,Tydligtförgångna tider. är att

fomlämningen. Detillhörakanområde,å sådantavseende ansessom
beträf-fråga,föreskrift,föreslå, ärdärförsakkunniga vilja att varom nu

må länsstyrel-fomlämningen,tillhörakanområde,fande avansessom
åsamkasdärigenomellerjordägarensåframtallenastmeddelas annansen

någon betydelse.intrång av
dröjs-böralänsstyrelsenparagraf tordeförevarandeenligt utanbeslutOm

beslutetavskriftöversändanderiksantikvarienmål underrätta avavgenom
huruvida beslut,övervägande,tagit ihasakkunnigaDe även som nu

emellertidhari Dettainskrivningsdomarentillanmälasborde orten.sagts,
Även meddelat beslutlänsstyrelsenerforderligt.icke an-ansetts om av

fornlämning,höra tillskallområde,för detgående gränserna enansessom
tillmed hänsynhar jordägarenråkat i glömska,skulle hatidefter längre

utnyttjandevidförsiktighetiakttagaanledningalltidi 3 §stadgandet att av
riksantikva-må erinrasHärjämtefomlämningen.intill attmarken närmast

därtillmedfornlämninginhägnaföreslås skallenligt vad nedan ägarien att
länsstyrelsen kanföreskrift,angår sådanområde. Vadhörande som

helgd skallfornlämningsbevarandevad tillmeddelakomma att avom
å 281däromanslag utsätteslämpligast,allmänhettorde det i attiakttagas, vara
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marken. För övrigt kan anmärkas, upplysning, huruvida något beslutatt
rörande fornlämning meddelats länsstyrelsen, alltid kan erhållas hosen av
riksantikvarien, givetvis bör registrera sådana beslut allt efter hansom som
erhåller meddelande därom."

I 1942:8 med förslag till lag fornminnen anfördes s. 38:prop. om

"Enligt de sakkunnigas förslag skall länsstyrelsen jämväläga meddelaatt
särskilda föreskrifter till bevarande fomlämnings helgd. Denna befo-av
genhet torde väsentligt verksam sådan straffbestämmelseänvara mera en

nedskräpning och dylikt i yttrande ifrågasatts. Vad erfor-mot ettsom som
dras kunna skydda betydande fornminnenär blottatt motmera osnygg-
het stadigvarandeäven störande företeelser i deras närhet.utan mot mera
Det ändamållärer för detta krävas ingripande efter omständig-ett anpassat
heterna i varje särskilt fall. Förslaget utgår från den förutsättningen, att

område,blott det direkt hör till fornlämningen, inbegripetär desssom
helgd enligt allmänna rättsuppfattningen viss hänsyn börutan att tagas

vid utnyttjandet ytterområde.även Då länsstyrelsen enligt förslagetettav
skall meddela föreskrift gåräga vad markägaren elleratt utöversom annan
rättsintressent skyldig tåla, torde ersättning med anledning läns-ansetts av
styrelsens beslut böra utgå.
Stadgande böra intagas i lagen, länsstyrelsens föreskrift skallattsynes
kungöras anslag lämplig plats i fornlämningens närhet.genom
Bestämmelser underrättelser från länsstyrelsen till riksantikvarien tordeom
böra meddelas i administrativ följdförfattning."en

Vidare infördes befogenhet för länsstyrelsen fridlysa fyndplatsatten en
tills den kunnat undersökas, inte väsentlig olägenhet uppkommer. "Påom
detta skulle bland kunnatsätt vinnas skydd för depå-,temporärtannat moss-
och boplatsfynd s. 53.

I förarbetena till KML anfördes vidare prop. 1987/88: 104 76:s.
"Länsstyrelsen får sålunda meddela särskilda ordningsföreskrifter till
skydd för fast fornlämning. Av stadgandets avfattning framgår det ären att
fråga individuella föreskrifter beträffande viss fornlämning och inteom en

generella regler gälla fomlämningama inom länet. detAtt sedanatt kanom
finnas går igen i åtskilliga de utfärdade föreskrifternamoment ärsom av en

sak. Föreskrifterna får inte bara själva fomlämningen och detannan avse
till den hörande fomlämningsområdet omgivande miljö. Någonävenutan
avgränsning för hur område utanför fomlämningen föreskrifter-stort som

får gälla inte i lagen. Det torde ändågörs självklart föreskrifter-na attvara
fårinte områdestörre sakligt motiveratän förär säkrana avse attsom ett

skydd står i proportion till fomlämningens och betydelse.artsom
föreskrifterDe kommer i fråga ordningsföreskrifter.är sålundaDet ärsom

väsentligen fråga den föreskrifter har utvecklats vidtypom av som
tillämpningen FML. Som ordningsföreskrifter bör emellertid kunnaav an-

föreskrifter innefattaräven förbud olämpliga åtgärder vidses motsom
brukandet markområde, reglering betestrycketett ellert.ex.av en av av
djupplöjning.
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det gällerNär plats där fomfynd påträffats har länsstyrelsen, liksometten
enligt FML, fridlysa området intill dessrätt vetenskaplig undersök-att en
ning har skett. Förutsättningen också enligt den lagenär fridlys-attnya
ningen kan ske någon väsentlig olägenhet uppstår. Bestämmel-utan att

fridlysning kompletteras måni viss de särskilda bestäm-serna om genom
melsema metallsökare i 18-20 §§.om

Av förarbetsuttalandena kan i första hand dra den slutsatsen före-attman
skrifter enligt 2 kap. 9 § skall kunna gälla markägaren inom det fom-mot
lämningsområde i 2 kap. 2 § med motsvarighet i 3 § lagensom avses om
fornminnen. Därutöver skall föreskrifterna i fråga kunna gälla områdeett
utanför fomlämningsområdet, under förutsättning den eller de markägareatt

berörs därmed inte någonorsakas skada måstede tålaär större änsom som
någonersättning; ersättningsbestämmelse har inte knutits tillutan rätten att

meddela de här aktuella föreskrifterna.
Så länge det i ärende klart endast eller flera bestämdaär mark-ett att en

berörs föreskrifter förägare fornlämningsområde kan föreskriftsbeslu-ettav
beslut i fallsärskilt jfr detaljplan områdesbestämmelserochtet ettanses som

och naturvårdsområde.samt naturreservat
Det bör dock observeras fomlämningsområden inte gränsbestämtsatt som

har oviss utsträckning, omfattning måste bestämmas i ärendet fö-en vars om
reskriftemas meddelande för den här angivna förutsättningen beslut iatt av
särskilt fall skall gälla. länsstyrelseEn meddelar förbudt.ex. ett motsom
djupplöjning inom visst fomlämningsområde före-närmareett utan att ange

områdesmässigaskriftemas avgränsning sålundakan rikta föreskrifter-sägas
obestämd personkrets, liksom givetvis förbudet skulle gällamotna en ettom

i allmänna bestämt område utanför fomlämningsområdet Exemplettenner är
dock förhoppningsvis opraktiskt.

Såväl förarbetena den uttryckliga utformningen 2 kap. 9 § vidsom av ger
handen bestämmelsen avsedd inte bara förär reglera markägarnas för-att att
hållanden också för för meddela föreskrifter iutan RF:satt utrymme attge
mening, dvs. regler riktade till i allmänna bestämd kretstermeren personer.

Det sagda belyses bäst regeln fridlysning. Dess syfte torde attav om vara
freda den plats där fomfynd påträffats från obehörig utforskning och tillgrepp

eventuella ytterligare fynd andra skador orsakade nyfikna. Frid-samtav av
lysningen i de flesta fall meningslös den endast kunde riktasvore motom
platsens Till följd allemansrättenägare. skulle denne normalt inte haav ens
möjlighet verkställa fridlysningsbeslut området.att stängaett attgenom av
Det uppenbart länsstyrelsen nåkan detär angivna syftet endast denatt om
själv kan begränsa allemansrätten, vilket i sin förutsätter utfärdarätttur att
föreskrifter i RF:s mening.

Enligt fjärde stycket får föreskrifter eller fridlysning förenas med vite. Vad
s.k. generellt vite. medär Det andra ord inte fråga indivi-ärsom avses ettom

duellt vite föreläggs viss i egenskap markägare ellersom en mot-person av
svarande. Generella viten följer förreglerna böter i brottsbalken Rune Lavin, 283
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Även påomständighet pekardenna1988, 17.Viteslagstiftningen, atts.
från sida.reglering länsstyrelsensgenerellmöjliggöralagstiftaren velat en

föreskrifter i RF:s meningmåste ha varitmeninglagstiftarensAtt attanses
också framgå beslutet skallfår9 §få enligt 2 kap.skall utfärdas attavanses

1975/762112 91. Kungörelseför-jfrlämpligtkungöras sätt s.prop.
obligatoriskt, jfrföreskrifter och därfrågaanvänds främst i ärfarande om

författningar.lagar och andra Ikungörande1976:633lagen1 § avom
inte obligatoriskt med kungöran-fall det däremoti särskiltfråga beslut ärom

1977:6541986:223 och lagenförvaltningslagen21 §§jfr 17 ochde, om
inom för-myndighet Kungörelsemål ärenden hosochkungörande i m.m.

nå obestämd kretssålunda inte främst föranvändsvaltningsförfarandet att en
olika skäl inte kanrättighetshavare,nå kändaför attutan som avpersoner,

nås personligen.
länsstyrelsernakap. 9 § uppfattatsockså stå tvivel 2tordeDet attutom av

sannoliktföreskrifter i mening. Denutfärda RF:sbemyndigande attettsom
2 kap. 9 § s.k. dyk-fattas med stödbeslut ärvanligaste formen avsomav

eller fomfyndskeppsvrak finnsintill platser därankringsförbudnings- och
brukar kungöras ipåträffas. beslutfornlämning Dessafrån slagdetta resp.av

fridlysningsbeslutmotsvarandeskulle, liksomförfattningssamling, ochläns
riktade sigde endastmeningslösafynd land,beträffande motomvara

fiskerättshavarevattenområdets eller kändaägare m.m.
beslutar restrik-länsstyrelsernaLikaså ibland förekommatorde det att om

område frånkänsligtför skonatill fornlämningar,tioner i tillträdet att ettt.ex.
slitage.

utfärdasålunda faktiskt för be-9 § användsBemyndigandet i 2 kap. att
föreskrifter i RF:s mening.avseddatvekanstämmelser är attutan varasom

bemyndigande besluta före-reglerdetta krävs RF:sMed tanke attatt om
uppfyllda.skrifter är

Är grundlagsenligtbemyndigandet7.2.2

till länsstyrelse de-tillåter riksdagen direktframgått inte RFSom att enovan
besluta föreskrifter.befogenhetenlegera att

§§ lagen fomminnen till-bemyndigande i 4 och 15motsvarandeNär om
delegerainskränkningar iinte motsvarandeår 1942 gällde rättenkom att

sålunda gällande bemyndigandetkan intenormgivningsmakten. Det göras att
förhållandeFrågan detta kan med-års regeringsform. vad1809stred ärmot

års isedan 1974 RFanvända bemyndigandetmöjligheten trättföra för att
kraft

författningarövergångsbestärnmelsema till äldre6 RFEnligt punkt äger
tillkommit igiltighet hinder inte ha denföreskrifter fortsattoch attutan av

Bemyndigandeiakttagits vid tillämpning RF.skulle haordning av somsom284
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eller riksdagenoch riksdagenhar beslutats Konungen gemensamt en-avav
ikraftträdande tills riksdagen bestämmerefterfår utnyttjas RF:säven an-sam

fornminnen förlorade4 och 15 §§ lagenBemyndigandena inorlunda. om
januari 1975.då trädde i kraft den lsin giltighet RFdärför inte
huvudsak oförändratår sakligt i1988 beslötriksdagen över-När settatt

emellertid9 § KML riksdagenbemyndigandet till 2 kap.det äldreföra var
normgivningsmaktenfördelning RFordning förbunden vid den an-somav

lagförslaget104, 125, 128 jfr 150 Trotsvisade se Strömberg, atts.a.a. s.
påtaladehär bristen i grundlags-Lagrådet kom emellertid dengranskades av

måste emellertid ändå bli be-Slutsatsenuppmärksammas.enlighet inte attatt
står överenstämmelse med RF.inte imyndigandet

delegeraskulturmiljöföreskrifter över huvud7.2.3 Kan taget

i 9 §rikta bemyndigandet 2 kap.också andra anmärkningarfinnsDet att mot
fram-okonstitutionell. Somdelegering direkt till länsstyrelsenKML ärän att

för grundlagsenligt bemyndi-avsnittet räcker det intedet inledandegick ettav
bemyndigande in iformella ordningen lagmed dengande endast att ett tas

utfärdamyndighet regeringen bestämmermedger regeringen eller den attsom
måste också ligga inom det delegeringsbara lagom-Föreskriftenföreskriften.

3 bemyndigande för meddelandei punktrådet enligt 8 kap. 7 § RF. Där ges
ämnesområdet utformning byggnader, anläggningarföreskrifter inom avav

tillståndsplikt fråga åtgärder med byggnaderibebyggelsemiljö elleroch om
för jakt,motsvarande bemyndigandeanläggningar. punkt 4 finnsoch I ett

miljövård.eller ochfiske, djurskydd natur-
alltså går4 grunden för det enligt NVLi punktVad är att attsom anges

tillträde tillbeträffande allmänhetens ochföreskriftsrättdelegera naturreservat
naturvårdsområden. omfattar "utformning bebyggelsemiljö" ellerMen av

kulturmiljövårdmiljövård""natur- och även
ämnesområdena 8 kap.antyder de angivna ifinns uttalandenDet attsom

1973:90 312 sålundaextensiv tolkning. Iinte bör7 § s. gesprop.ges en
någon något den traditionella ochantydanknappast änatt annat natur-om

ämnesområdet "byggnadsmiljö" inför-åsyftad.miljövården skulle Närvara
detaljbetonadeför bereda för den1976 detdes närmast att utrymmevar

1975/76:209 162 uttalades deti Svensk byggnorrn. Iregleringen attprop. s.
naturvårdfalla inom förföreskrifter angående byggande kundevissa ramen

ocksåmiljövård, inte kunde det. "Det tveksamtmedan andraeller ärgöra om
kulturvårdssynpunkter faller inomsådana föreskrifter tillgodoseattavsersom

bygglag-området." Vidare kan anföras plan- ochdelegeringsbaradet näratt
ansågs bemyndigandet1985/86 det intepasserade riksdagenstiftningen att

innefatta möjlighet för riksdagen tillangående "bebyggelsemiljö" kunde atten
285
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regeringen för vidare delegation till kommun besluta bindande före-en om
skrifter översiktsplan prop. 1985/86:1, bil 209.genom en s.

förhållandenDessa talar extensiv tolkning begreppet "miljö" i demot en av
båda aktuella punkterna

8 sålundakap. 7 § RF kan inte i sin utformningnuvarande till-anses ge
räckligt för riksdagenstöd till regeringen delegera föreskriftsrättatt som avser
föreskrifter inom ämnesområdet "kulturmiljövård" eller "kulturminnesvård".
Under sådana förhållanden saknas givetvis också möjligheter till subdelega-
tion motsvarande norrngivningsmakt till länsstyrelsen.av

Att länsstyrelserna meddelar föreskrifter enligt 2 kap. 9 § måste alltså an-
strida både 8 kap. och §§7 ll RF. Möjligen kan det gällandegörasmotses

konflikten med 8 kap. § inte7 lika tydlig frågaiär den felaktigaatt som om
delegationen direkt till länsstyrelsen med förbigående regeringen.av

Följden föreskriftsbemyndigandet stårinte i överensstämmelse medattav
RF föreskrifter utfärdats medär stöd bemyndigandet fårinteatt som av
tillämpas. I ll kap. 14 § RF förbjuds nämligen domstolar och andra offent-
liga tillämpa föreskrifter de ståfinner i strid med bestämmelse iattorgan som
grundlag eller överordnad författning eller tillkommit med åsido-annan som

i någotsättande väsentligt avseende stadgad ordning. riksdagenHar ellerav
regeringen beslutat föreskriften skall tillämpningen visserligen underlåtas en-
dast felet uppenbart. Det torde dock framståär uppenbartom att ettsom
normgivningsbemyndigande skett direkt från riksdagen till länsstyrelsensom

felaktigt med hänsyn till 8 kap. 11 §är RF.
Om sålunda ofrånkomligtdet föreskrifter meddelats medattsynes som

stöd 2 kap. 9 § inte fårKML tillämpas, följer därav inte länsstyrelser-attav
beslut "föreskrifterna" helt skulle sakna verkan. Det kan hävdas denas om att

gäller beslut i särskilt fall såvitt de bestämd personkrets. Hursom avser en
i praktiken skall någonkunna dra mellan bådadessa egenskapergränsman

hos besluten torde emellertid oklart. den månI innehållaKML skallvara
möjligheter för länsstyrelserna meddela föreskrifter i RF:s mening detatt är
enligt utredningens mening nödvändigt ändra bestämmelserna så deatt att
otvetydigt blir förenliga med RF.

7.2.4 Behövs delegerad föreskriftsrätt i KMLen

Sedan utredningen sålunda funnit 2 kap. 9 § inte står i överensstämmelseatt
med 8 kap. 11 § RF blir utredningens vidare fråga huruvida det nödvän-är
digt för länsstyrelserna någoneller myndighet kunna utfärda före-attannan
skrifter i RF:s mening. frågaDenna bör undersökas inte bara med avseende

vilket skydd fordras för fornlämningar och platser med nyupptäcktasom
fomfynd, med avseende andra frågoräven utredningen skallutan som

behovet skydd för bruketöverväga, skydd för parker ochett ortnamn,286 av av
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anläggningar och för prästgårdsmiljöer och kyrkstäder. Som framgått av av-
4.4 frågasnitt nonngivningsmakten för övrigtär redan aktuell hosen om re-

geringen just med avseende på kyrkstädema och den förvärvsprövning som
sker med stöd föreskrifter meddelade enligt års1809 regeringsform.av

Frågan normgivningsmakten också knuten till frågan hurär tydligtom om
geografiskt angivna områdende myndighetsbeslutär gälla för.ettsom avses

mindre klart områdeJu desto obestämd framståravgränsat ocksåett mer
den personkrets kan beröras beslut för området, beslutetävenettsom av om
endast gäller vederbörande i egenskap markägare, nyttjanderättshavareav
eller sakägare i traditionell svensk förvaltningsrättslig mening. Om KML där-

innehåller tydligt angivna områdesavgränsningar minskar behovetemot attav
reglera åtminstone åliggandende gäller för markägare och kända sak-som

inom områden i föreskriftsform.ägare Beslut i särskilda fall, interesp. som
fordrar stöd direkt i RF kan grundas på bemyndigande i vanlig lag,utan
skulle därmed tillräckliga.vara

Skulle beslutet påverka vidare personkretsännu sak-avsett änattvara en
talar ytterligare starka skäl förägare det bör meddelas föreskriftatt som en

enligt RF. Det gäller bl.a. beslut angår sådana markanvändningsprojektsom
drivs myndigheter eller fysiska eller juridiska sakrätts-som av utanpersoner

lig ställning, ifråga eller banprojektering, mineralprospekteringväg-t.ex. om
eller skogsavverkning med markberedning.

Ytterligare fråganaspekter behovet föreskrifter kan aktualiserasom av
kulturmiljöns skyddsintressen inom ändå vidare skulle be-om ramar anses

höva påverka beteende inom känsliga miljöer. Det kan i sådana fallpersoners
gälla önskan reglera det allemansrättsligt grundade tillträdet till vissaatten
områden eller behov förbjuda påbjudaeller vissa handlingsmönsterett attav
till skydd för hävdvunnen sed i kyrkstad eller för vissat.ex. prövaatten per-

lämplighet förvärva visst slag kulturegendom.attsoners av
Utredningen har med det sagda inte tagit ställning till det finns be-ettom

hov bindande reglering i föreskriftsform i alla de angivna avseendena. Vadav
här endast exempel regleringsområdennämnts är kan aktualise-som som

inom för direktiven. Att det finns behov föreskrifter åt-ettras ramen av
minstone i vissa hänseenden förefaller dock klart. Exemplet med dyknings-
och ankringsförbuden torde tydligt Utan möjlighet preciseraattvara nog. en

allemansrätten inskränkt i syftet skydda submarinaär kulturlämningarattvar
skulle förutsättningarna både för övervakning efterlevnaden föroch beiv-av
randet skedda överträdelser betänkligtav vara svaga.

Alternativet till länsstyrelsen meddelar föreskrifter kanatt som anpassas
förhållandenefter de råder på varje plats förefaller riksdagen di-attsom vara

rekt i KML inför motsvarande generella bestämmelser för platser med fom-
lämningar eller påträffas.där fornfynd Såvida inte något kan finnassätt som

det möjligt i lag precisera sådanagör bestämmelser faktiskt bör gälla,att var
förefaller sådana föreskrifter medföra kraftigt ingrepp i allemansrätten.ett
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grundlagsfråga, nämligen vad mån lagbe-iDärmed uppkommer annanen
18 §fråga förenlig med 2 kap. tredje stycket RF,i skullestämmelsen vara

syftar till allemansrätten.vilken bestämmelse garanteraatt

verkanskyddsreglering med generell7.2.5 Kan en
åstadkommas föreskrifteränannat genom

föreskriftsform i vissameddelade i kan fallalternativ till rättsreglerSom ett
åliggandenvilka eller restriktionerriksdagen i lagframträda att noga anger

skulle däreftergälla till skydd för vissa intressen. Detgenerellt börsom
tillärnpningsområ-lokalamyndighet bestämma detöverlämnaskunna atten
sådantpåbuden vilket beslut i fall skulleeller förhuden,det för de angivna

Håkanartikel Strömberg i Förvalt-i särskilt fall. Ibeslutett en avanses som
56 exempel lO § i denTidskrift 1976ningsrättslig ett numeraanges soms.

bestämmelse kunde länssty-köttbesiktning. Enligt dennaupphävda lagen om
slakteritvång skulle gälla beträf-förordnapå kommunrelsen begäran attav en

Slakteritvångets innebördeller del därav.djur inom kommunenfande vissa
emellertid med hjälpStrömberg kritiserarframgick i 3 § lagen. annatavav

också observeras slak-lagstiftningsmetoden. Det börexempel den valda att
föreskriftsbemyndigandengäller och deteritvångsregeln inte längre att som

medges i1971:511 denfinns i livsmedelslagen gängseär an somavnumera
8 kap. RF.

lagstiftningsmetoden inte kanframstår den här angivnaklartDet attsom
har verkan för i all-reglering bedöms nödvändigOm denanvändas. ensom

grundlagsenlighetspelar det för dessbestämd kretsmänna termer personer
område.endast för visst angivet Enförordnas gällaingen roll den ett nogaom

dykningsförbud inom aldrigföreskriver ankrings- ellerreglering ettt.ex.som
måste ändå oberoende anled-vattenområde allaså litet avavse personer som

någonuppehålla område. kan därför intesig i detta Detning kommer att vara
regler ankrings- ellerlösning i intagrundlagsenlig KMLatt noggranna om

dessa i kraft förbemyndigande för länsstyrelsendykningsforbud med sättaatt
särskilt fall.områden i form beslut förbestämda av

lagstiftningsmetoden riksdagen iden här beskrivnavariantEn attvore
fornlämningarbegränsningar i tillträdesrätten för allagenerellalag föreskrev

påträffats. Från restriktioner skulle länsstyrel-fomfynd dessaoch platser där
bevilja dispens motsvarande till-förekommande fall kunnai sätt somsen

enligt kap. 20 §användning metallsökare 2 KML.stånd för visskan avges
gynnande skulle dock knappast de har generellbeslutDetta slags om-

beslut i särskiltjfr Strömberg, 53 kunnatillämpbarhet s. anses soma.a. -
praktiska olägenhetema meddock uppenbart defall. tordeDet att envara

eventuellamodell mycket och starktlösning efter denna väger överär stora
föreskriftsform.reglering iolägenheter av en288
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7.2.6 Förslag

Eftersom utredningen funnit åtminstonedet i vissa avseenden ärattovan
oundgängligt med förhållandenaefter de lokala anpassad för länssty-rätten
relsen meddela föreskrifter till skydd för kulturminnen eller kultunniljöer,att
föreslår utredningen 8 såkap. 7 § RF ändras orden "kulturmiljövård"att att

tillläggs paragrafens punkt
Därmed för det förslag till ändring 2 kap. 9 åter-§utrymmeges av som

finns i författningskommentaren och det motsvarande förslag som avser
byggnadsminnen och kultuneservat föreslås bli infört i 3 kap. 6som

Vidare bör den vitespåföljdengenerella i 2 kap. 9 § sed-ersättas ettav
vanligt straffbud. Som framhållits generellt vite det här aktuellaär ettovan av
slaget egentligen form bötesstraff, vilket reglerna i 25 kap. brotts-en av
balken tillämpliga. Enligt 25 kap.är l och 9 §§ balk skall överträdel-samma

straffas med dagsböter. Något behov särskilt straffstadgande iettser av
2 kap. 9§ KML föreligger inte, straffreglerna i 2 kap. 2l a-§ börutan
efter viss redigering kunna tillämpliga.göras

289

16-116210





Författningskommentar8

till lag ändring i regeringsformenFörslaget8.1 om

8 kap.

§7

regeringenhinder 3 eller 5 § kan efter bemyndigande i lagUtan av genom
förordning meddela föreskrifter skatt, föreskrifternaänannatom om avser
något följande ämnen:av

skydd för liv, säkerhet ellerpersonlig hälsa,
utlännings vistelse i riket,
in- eller utförsel eller andra tillgångar, tillverk-av varor, av pengar av

ning, kommunikationer, kreditgivning, näringsverksamhet, ransonering,
återvinningåteranvändning och material, utformning byggnader,av av an-

och bebyggelsemiljö eller tillståndsplikt fråga åtgärderläggningar i medom
byggnader och anläggningar,

kulturmiljövård, jakt, fiske, djurskydd eller miljövård,ochnatur-
trafik ordningeneller allmän plats,
undervisning och utbildning,

sådant någonförbud röja har erfarit i7. allmän tjänst eller underatt som
utövande tjänsteplikt,av

förskydd personlig integritet vid registrering uppgifter med hjälpav av
automatisk databehandling.

Bemyndigande i första stycket medför meddela före-rätt attsom avses
skrifter rättsverkan brott böter. Riksdagen kan i lag, in-änom annan av som
nehåller bemyndigande med stöd första stycket, föreskriva rättsver-av annan
kan böter för överträdelse föreskrift regeringen meddelar med stödän av som

bemyndigandet.av

kulturmiljövårdTillägget i första stycket punkt 4 har kommenterats iav av-
åstadkommasnitt syftar till7. Det konstitutionellt godtagbarnärmast att en

subdelegering den föreskriftsrätt riksdagen 2 kap. 9 § KML iav som genom
lydelsegällande har direktdelegerat till länsstyrelserna i frågor rörnu som

närområdenskydd för fornlämningar med fridlysningoch platser där fom-av
påträffatsfynd har tills dessa platser har undersökts. Tillägget skall dessutom

kunna läggas till grund för föreskriftsbemyndigande frågai allmänhetensom
tillträde eller andra restriktioner med generell verkan områdeninom som
skyddas beslut enligt 3 kap. KML, dvs. områden förklarasgenom som som
byggnadsminnen eller kulturreservat enligt föreslagna bestämmelser.nya
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i lagen 1988:950till lag ändringFörslaget8.2 omom
kulturminnen m.m.

Inledande bestämmelser1 kap.

2 §

fomminnen, kulturhistorisktbestämmelserdenna lag finnsI ortnamn,om
områden, kyrkliga kulturminnenbyggnader, anläggningar ochvärdefulla

kulturföremål.återlämnandeutförsel ochsamt avom
kulturminnesvården itillsyn länet.Länsstyrelsen har över

i denna lag i fort-Riksantikvarieämbetet och historiskastatens museer,
överinseende kulturminnes-Riksantikvarieämbetet, harsättningen kallat över

får domstol ellerRiksantikvarieämbetet överklaga beslutvården landet.i av
enligt denna lag.myndighetannan

Ändringen också innehåller bestämmelserförsta stycket lageni att omanger
anläggningarvärdefulla byggnader, ochkulturhistorisktochortnamn om-om

ändringarna redaktionellaråden. övrigtI är

Ortnamn

§4
god ortnamnssedskall iakttas. DettaVid kommunal verksamhetstatlig och

innebär
skäl ändras tillhävdvunna form och syftning,inte starkaortnamn utanatt

vedertagna språkriktighets-enligti övrigt skerstavningen ortnamnatt av
hävdvunna talar förstavningsformerregler, inte annat,om

på hävdvunna beaktasderas påverkanvid nybildning ortnamnatt namnav
samt

så långtområdenflerspråkiga samiska och finska moj-svenska,iatt namn
vidanvänds på skyltning och övrig utmärkning.kartorligt samt

användas god-kartproduktion skallgodkänts offentlig i sinförNamn som
kända form

i avsnittoch har kommenteratsParagrafen är ny
skall följas i all statlig och kommunalortnamnssed,godBegreppet som

bestå två första behandlas iled. I detkanverksamhet, sägas att-sat-somav
skall anläggas befatt-vilka synpunkterstycketi första som avangessema

namnformeranledningar bestämmer vilka skallolikaningshavare somsom av
fått godkänd form.dessa inte redan harskilda sammanhanganvändas i när en

förockså gällande namnformer skall godkännassigsynpunkter närDessa gör
ortnamnsregister, normerande för dedvs.Lantmäteriverketsinförande i vara

allmänna kartorna.
andra redanavspeglas i stycketandra ledetI det attanges namn somsom

i dennaform ortnamnsregistret skall användas form. Ifått godkänd ihar en
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några föreskrifter hur ochinte meddelasdock närmareKML bör av vemom
framställas.skallkartorna

Fornminnen2 kap.

9 §
meddelabestämmer fården myndighet regeringenellerRegeringen som

rörande vad allmänheten iaktta inomharordningsföreskrifterskydds- och att
områden i 2närhetenoch i som avsesav

därmeddelas områdenfårstycket föri förstaFöreskrifter ävensom avses
någon väsentlig olägenhetdetpåträffats, skefomfynd kanhar attutanom

undersöktsdess platsenfår gälla längst till harSådanauppstår. föreskrifter att
enligt 8

användningensärskilda bestämmelsermeddelafårLänsstyrelsen avom
på-den§ under förutsättningområden i 2närhetenmark i attsom avsesav

försvåras.användningengående inte avsevärt

andraavsnitti Första ochsyfte har kommenteratsParagrafens allmänna
överlåta länsstyrelser-regeringeninnehåller bemyndigande förstyckena att

och inviduppträdande inomföreskrifter för allmänhetensmeddelaattna
påträffats. förutsätterområden fomfynd har Defomlämningsområden däroch

i avsnitten och 8.1. Me-kommenterats 78 § RFändring kap. 7den somav
bemyndigandet till länsstyrelsemasubdelegeraregeringen skallningen är att

tilltillägg KMF.ettgenom
ingrepp iprecisera skyddetförstärka ochFöreskrifterna skall kunna mot

innehålla tillträde tillförbud6 skall kunnaenligt Defornlämningar ett mot
påkallat slitageskydda denden, detfomlämnin eller delar är att motav omgen

andra skador.eller
lydelsenså fallet med den nuvarandeFöreskrifterna skall är av para-som

fomlämningsområdet Häri-enligt 2utanför självagällagrafen kunna även
fomlämningsområdetfordonsuppställningsfrågor utanförkan t.ex.genom

sådana frågor också kan behöva regleras ipåpekasockså börregleras. Det att
samförstånd med markägare.en

paragrafen möjligheten meddelaavfattningnuvarandelikhet med ärl attav
intill desspåträffats tidsbegränsadområden fomfynd harföreskrifter för där

vetenskapligt. användaundersökas Denområdet kunnathar termenatt nu
hindrar givetvisanvändas i lagtexten. Dettaföreslås inte längre"fridlysning"

föreskrifterna.utformningenfrån använda den vidlänsstyrelseninte att av
betydelse förbestämmelsernaåterfinns gällandetredje deI stycket avnu

fornlämningsområden. bestämmelserDessamarkanvändningen i närheten av
bemyndigande enligtdärför intesärskilt fall och kräverbeslut imeddelas som
i 1987/88: 104har kommenteratsRegleringsmöjlighetema8 kap. RF. prop.

för sakägareekonomisk skadafår medföraBestämmelserna inte77. en avs.
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sådan omfattning denne skulle berättigad till ersättning enligt 2 kap.att vara
18 § RF.

De nuvarande bestämmelserna generellt vite vid överträdelser fö-om mot
reskrifter i själva verket straffbestämmelser.är De kan därföratt anse som
överflyttas till 21 Se vidare kommentaren till 3 kap. 18a

21a§

Till böter eller fängelse i högst månader döms den uppsåt ellersex som av
oaktsamhet

inte fomfyndanmäler enligt 5
bryter meddeladeföreskrifter med stöd 9mot av
inte anmälan enligt lO § andra stycket ellergör
bryter 184. mot

Tillägget i andra punkten bestämmelsen i nuvarande 9ersätter § fjärde stycket
generellt vite.om

24§

Beslut Riksantikvarieämbetet eller länsstyrelsen dettaenligt kapitelav
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, inte följer andraannatom av

eller 25stycket
Beslut Riksantikvarieämbetet enligt 17 § överklagas hos regeringen.av
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

fårKommunen överklaga länsstyrelsens beslut enligt 2 § andra stycket,
9 andra§ första och styckena och 12 § andra stycket.

Utformningen paragrafen har skett med ledning den principiella be-av av
Överprövningendömning utredningen redogjort för i avsnitt 6.2. be-som av

slut där den enskilde inte någonhar till ersättning för eventuella in-rätt
skränkningar rådigheteni till egendom sålundahar här hänförts till de allmän-

förvalmingsdomstolamas kompetensområde. innebär såDetta attna gott som
alla beslutstyper förekommer i 2 kap. bör överklagas hos länsrätten isom

Någotförsta instans. behov räkna beslutstypema i paragrafen fö-attav upp
religger intedärmed längre.

Några frånundantag den angivna principen ändåhar gjorts. Beslut om
vård och undersökning fasta fornlämningar och bärgning skepps-av om av
vrak kan medföra till ändåersättning, bör inte överklagas hosrätt men rege-
ringen. Sådana beslut har mycket sällan överklagats och torde i framti-även
den normalt okontroversiella. Den enskildes ersättningsrätt tämli-vara avser

Ärendenalättbedömda sakskador och inte rådi ghetsinskränknin tordegen gar.
sådanadessutom undantag något behov politisk styrning inteutan attvara av

Någonföreligger. anledning hänvisa ärenden detta slag till regeringenatt av
finns alltså inte.294
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behållaRegeringen bör dock sin befattning med ärenden fyndfördel-om
överlåterenligt 2 kap. i vilka sin äganderätt till fomfynd påning 17 staten

får stårättssubjekt. i överensstämmelse med bestämmelser-andra Detta anses
kap. 8 och 9 §§ dispositionsrätten till egendom.i 9 RF statensomna

Fastighetsdomstolarna bör fortsättningsvis tvisteräven avgöra ersätt-om
ning och tillämpningen särskilda reglerna i 2 kap. 14 § andraom av

frånbefrielse kostnadsansvaret för arkeologiska undersökningar.stycket om
Ändringen fiiirdei följdändring.stycket är en

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, och3 anläggningarkap.
områden

1 §

detta påBestämmelserna kapitel tillämpliga kulturhistoriskt värdefullai är
byggnader bebyggelseområden, trädgårdar andra anlägg-och parker, och

landskapsavsniningar samt tt.
byggnad skyddadAtt fornlämning eller kyrkligt kul-fastärm.m. somen

denna hindrar bestämmelserna dettaenligt lag tillämpningturminne inte iav
kapitel.

inledningenI likhet med vad gäller till övriga kapitel omtalas isom para-
tillämpningsområdetgrafen vilket för kapitlet skall Den nyhetvara. som

i områdenkommenterats avsnitten l och 2 skall kunna omfattasär att av
skydd byggnader och anläggningar.samma som

frånTill skillnad fornminnen ochvad gäller kyrkliga kulturminnensom
inget automatiskt skydd direkt enligt förgäller lagen byggnader, anläggningar

områden.och För skydd skall inträda, fordras beslut varigenom objek-att ett
fråga, sålunda mindrei kan anläggning eller störretet ettsom vara en om-

råde, väljs och avgränsas.ut
formuleringenDen första stycket markera det finnsöppna att attav avser

skyddsformerfler byggnadsminnesförklaringen. Föreskrift lägreän om en
skyddsnivå denna finns i 14 vari anmälningsplikt kan beslutasän attanges

för objekt inte för byggnadsminnesförklaring.aktuellaäven ärsom
frånskillnad enligt andraEn gällande fastastycketrätt är ävenattannan

fornlämningar och kyrkliga kulturminnen, enligt vad sades ärsom som nyss
skyddade direkt enligt lag, också skall kunna skyddas beslut.genom
Skyddsbeslut utformas såbör kunna de reglerar hel miljö där kanävenatt en
ingå sådana miljöbärande element fornlämningar och kyrkliga kultur-som

prästgårdminnen. Det kan gälla eller församlingsbyggnad be-t.ex en en vars
varandefrågor fördel kan imed lösas beslut för den samladeett gemensamt
kyrkomiljön. mån sådant skyddsbeslut gåendel den medför längreett re-
striktioner direkt enligt lag kan emellertidskyddet konsekvens i vissaän en

påkallafall bli sakägare kan tillämpning ersättningsreglema i kapitlet.att en av
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Byggnadsminnen och kulturreservat

2 §

Byggnader bebyggelseområden, trädgårdar andraoch parker, och anlägg-
landskapsavsnitt synnerligenningar märkliga kultur-sittärsamt som genom

byggnadsminnevärde får förklaras ellerhistoriska kulturreservatsom av
länsstyrelsen.

egendom de bestämmelsertillhör gäller medde-För regeringenstatensom
byggnadsminnen sådanlar statliga eller kulturreservat. Om egendomom

övergår de bestämmelsertill skall med-regeringen harägare än staten,annan
skyddrbestâmmelserdelat dettagälla enligt kapitel.som

Vid övervägande ändringsbehovet i byggnadsminnesreglema har utred-av
ningen inledningsvis uppmärksammat mindre lyckad redaktionell utform-en

fråganing den nuvarande lydelsen 3 kap. § i tillämplighetenlav av om av
trädgårdarbestämmelserna för parker, eller andra anläggningar. Av den nuva-

utformningen få intrycket kvalifikationskravet sådanarande kan förattman
anläggningar annorlunda, och sannolikt lägre, vad gäller för bygg-är än som

förnader. Medan byggnader kunna byggnadsminnesförklaras måsteatt vara
synnerligen märkliga fordras för anläggningarna dessa har kulturhistorisktatt
värde. dockDet klart avsikten inte varit anlägg-än ävenatt attsynes annan

måsteningar uppfylla kraven synnerlig märklighet för kunna bli före-att
mål för byggnadsminnesförklaring jfr 1987/88:lO4 49 och 86. Denprop. s.

Lagrådettill remitterade lagtexten också klart uttryck för denna avsikt.ettgav
Emellertid kom denna redaktion ändras i enlighet förslagmed Lagrå-att ett av
det, syftade till justera kvalifikationskravet för parker, träd-änannat attsom
gårdar och andra anläggningar ifr 1987/88: 104 107.prop. s.

Enligt utredningens mening bör bestämmelsen såredigeras denattnu av-
framgår.sedda innebörden tydligt
kvalitetskriteriernaI första stycket för byggnadsminnesförklaringanges

och den kulturreservatsförklaring. Bestämningen synnerligentermennya
föreslås behållasmärklig och sålundakommer markera det i frågaävenatt att

anläggningar, områden och landskapsavsnitt skall gälla särskilda kvali-om
tetskrav.

Valet landskapsavsnittordet markera förklaringen måsteatt attav avser
område.i beslutet avgränsatettavse

inte i vilkaI lagtexten fall benämningarna byggnadsminneanges resp.
fråga fårkulturreservat skall användas. Denna länsstyrelserna ställning tillta

från fall till fall områdeberoende byggnad eller framstår detettom en som
huvudsakliga skyddsnivåbevarandeobjektet. Ingen skillnad i bådamellan de
benämningarna avsedd. ingripandeHur skyddet i särskilt fall skallär ett vara

iregleras beslut.resp.
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ingåföreslås lösöre kunna ifrån gällande ordningskillnadTill även en
kulturreservatsförklaring. Regleringen vilket lösörebyggnadsminnes- eller av

påverkas förklaringen i 3 § ochomfattas och hur lösöretkan angesavsom
paragraf.i anslutning till dennakommenteras

nuvarandeandra med vissa mindre förändringar reglerstycket finnsI om
byggnadsminne och för framtiden statliga kulturreservatstatligthur ävenett -

övergår byggnadsminne eller kulturreservattill blivid ägarförändringar att-
rådandeförhållande till ordning 7 §kapitel. viss skillnad ienligt detta En är

skyldiga utfärda speciell förkla-länsstyrelserna inte längre skall attatt envara
föreslagenförhållande. Under 6 § kommenterasdettaring närmare enom

fastighetsförvaltande statliga myndighetordning innebär denjusterad attsom
överlåter byggnadsminne skall underrätta inte bara Riksantik-statligtettsom

lantmäterimyndigheten överlå-länsstyrelsen,varieämbetet och ävenutan om
telsen.

3 §

skall länsstyrelsenbyggnadsminnes- eller kulturreservatsförklaringI en
avseenden egendomen fårskyddsbestämmelser vilkai inteangegenom

skyddsbestämmelserna fårändras vård underhåll skalloch utföras. Ioch hur
bidrar egendomenssådant väsentligen till kulturhis-också lösöretas somupp

det underhållasvärde skall skalllösöret förvaras, hurtoriska samt anges var
avseenden det får förändras.vilka inteoch i

samförståndSkyddsbestämmelsema så långt möjligt utformas i medskall
åläggasfår inte omfattande skyldigheterEn sakägaresakägare. änmer som

bevarandet det värdet.kulturhistoriska Skälig hänsyn skallmotiveras av av
byggnaden, områdetanvändningen anläggningen eller till sak-till ochtas av

skyddsbestämmelserna fåönskemål skallFör omfattai övrigt.ägarens att
fordraslösöre samtycke.ägarens

från skyddsbestämmelsemafråga tillstånd till avvikelse finns före-om
skrifter i 12

vilka restriktioner byggnadsminnes- eller kultur-stycketI första enanges
enskilt skall medföra för i första handreservatsförklaring i varje fall ägaren

och andraockså för andra berörda, arrendatorer, hyresgäster nytt-sommen
från det nuvarande skyddsföreskrifter tilljanderättshavare. Bytet termav

2.6.5.skyddsbestämmelser har behandlats i avsnitt
såvälRestriktionema skall kunna rivning, varmed sakavse avses samma

och andra ändringarnedrivande byggnadsi PBL, dvs. stomme,ett av ensom
fysiska gestalt. bör i fortsättningendet skyddade objektets Det även varaav

rivningsförbud och förbud övriga ändringar,möjligt skilja mellan motatt
fårtillämpningen förutsättas innebära varken denden normalaäven att enaom

prövning.skall kunna företas länsstyrelsens Deteller andra förändringen utan
rivningsförbud framståvissa speciella fall kaninte uteslutas ikan dock ettatt

där hävdade landskaps-gälla kulturreservatonödigt. Det kan ettt.ex.som 297
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element framståkan betydligt viktigare rivningsförbud för bygg-än ettsom
nader i området.

låtaMöjligheten skyddsbestämmelsema omfatta lösöreävenatt vä-som
sentligen bidrar till objektets kulturhistoriska värde har kommenterats i ut-
redningens betänkande SOU 1995:128 Kulturegendomar och kulturföre-
mål, 177 här föreslagnaDen lagtexten avviker dock redaktionella skäls. av
något från den tidigare föreslagna.

Med tanke enligt de föreslagna bådereglerna objekt flera slag ochatt av
områden utsträckning dagensstörre regler normaltän medger skall kunnaav
omfattas byggnadsminnes- eller kulturreservatsförklaring med tillhö-av en
rande skyddsbestämmelser det viktigt det omfattade objektet/områdetär välatt
definieras i bestämmelserna. Normalt torde det alltid befogat låtaattvara en
detaljerad ingåkarta i skyddsbestämmelsema.

andraI stycket vilka hänsynstaganden länsstyrelsen har göraanges attsom
i förhållande till enskild Bestämmelsenrätt. nuvarande 3 kap. 3 §motsvarar
med den terrninologiska justeringen den nuvarande lydelsen "byggnadensatt

och till kringliggande markområde"ägare börägare med "sakägare".ersättas
Med utvidgad användning möjligheten skydda områden och land-atten av
skapsavsnitt får nämligen räkna med arrendatorer och andra nyttjan-attman
derättshavare eller med särskild till fastigheten kan blirätt berördapersoner av
skyddsbestämmelsema sådani grad samförstånd bör sökas medävenatt
dessa.

Vidare innehåller stycket utredningen tidigare föreslaget tillägg SOUett av
1995: 128 rörande villkoret för förklaringen skall få omfatta lösöre,att näm-
ligen måstealltid ha lämnat sittägaren samtycke. Om inventarierna i frågaatt

i flera eller skilda händerär krävs givetvisägares samtycke alla. Om inven-av
tarierna någon denägs för det objektän de hör tillav annan som svarar som
kan inte undgåheller fordra samtycke denattman av senare.

Tredje innehållerstycket upplysning de särskilda reglerna i 12 § ien om
fråga ändring objekt i strid med de skyddsbestämmelser gäller.ettom av som
Upplysningen fyller här syftet byggnadsminnes- eller kultur-att attange en
reservatsförklaring inte innebär detsamma "död hand fastighe-översom en

ändringar kan medges efter särskild prövning.ten utan att

4 §
påI slutligt beslutavvaktan ärende byggnadsminnes-i eller kultur-ett om

reservatsfärklaring får länsstyrelsen besluta skyldighet till länsstyrel-attom
föreståendeanmäla åtgärder innebär uppförande, ellerrivning andrasen som

ändringar byggnader eller anläggningar den mån åtgärdernai ägnadeärav att
detminska kulturhistoriska värdet anmälningsplikt. sådant beslutEtt medför

förbud åtgärderutföra angivna innan anmälan har gjorts till länssty-mot att en
relsen under månad sedanoch den dit,kommit in inte länsstyrelsenen om
dessförinnan godkänt åtgärderna.har
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beslut förfallerenligt stycket länsstyrelsen ärendetEtt första avgör utanom
utfärda förklaring eller år förflutit från det beslutet anmäl-näratt tre att om

meddelades.ningsplikt

§5
förbjudaOm länsstyrelsen vill åtgärd beslut enligti 4 §angetts etten som

under tid där,längre skall länsstyrelsen underrätta den gjortän sägssom som
dettaanmälan månad från det detinom anmälan Skerkom in. inte,attom en

åtgärden fårfår Länsstyrelsen förbjuda åtgärderutföras. §i 4 ävensom avses
föregående beslut anmälningsplikt.utan ett om

förbud enligt får månader.Ett första stycket gälla högst Om deti finnssex
synnerliga skäl får förbudet månaderförlängas högst gång.i varjesex

Beslutar länsstyrelsen förbjuda åtgärd enligt första stycket har ägareatt en
särskild till berördeller innehavare fastighet till skadaersättning förrätt rättav

enligt §§.féreskriftema i 8-11

de här föreslagna paragrafema regleras länsstyrelsens möjligheterI beslutaatt
frågainterimistiska restriktioner i fysiska ändringar i fråga bygg-om om om

område pågåendenader eller berörs ärende byggnadsminneettsom av om
eller kulturreservat. Bestämmelsen i 4 § har vissa drag medgemensamma nu-

§varande 6 anmälningsplikt, skiljer sig på avgörande frånpunktom men en
denna.

avgörande skillnadenDen den nuvarande bestämmelsen enligt orda-är att
lydelsen inte kan användas i ärenden redan under handläggning jfrärsom
Riksantikvarieämbetets rådallmänna 1991:3 Byggnadsminnesförklaring

71 f. Anmälningspliktens praktiska tillämpbarhet torde dock öka betyd-s.
ocksåligt den kan beslutas för objekt länsstyrelsen redan har underom som

behandling.
Även för vissa fall där byggnadsminnes- eller kulturreservatsförklaringen

inte aktuell bör det finnas vissa möjligheter besluta anmälnings-är att om
skyldighet. Regler detta föreslås bli införda i 14om

Regleringen i de aktuella paragraferna skall kunna fungera i flera steg.nu
byggnadsminnesärendeNär inleds bör länsstyrelsen fundera överett m.m.

risken för fastigheten under handläggningstiden undergår sådana för-att
ändringar det kulturhistoriska urholkas. sådanvärdet Om risk förefalleratt en
beaktansvärd det torde inte kunna undvikas bedömningen blir sköns-att-
mässig bör länsstyrelsen enligt § kunna besluta4 skyldighet för ägareom-
eller anmäla förändringar innan de kommer till utförande. I beslutetattannan

vilka förändringar skall interimistiskt förbjudna. bör gi-Detanges som vara
vetvis inte ingripande motiverat från fall till fall.göras än ärmer som

beslutEtt anmälningsplikt medför med andra i utgångslägetord för-ettom
tiden fram fråganbud under till dess ställning tagits till byggnadsminneatt om

åtgärdereller kulturreservat utföra riskabla för det kulturhisto-ärmot att som
riska föregåendevärdet anmälan till länsstyrelsen. Genom görautan atten en 299
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åtgärderna fåkan dock den intresserad utföra förbudetanmälan är attsom av
månad. Om länsstyrelsen inteinom anmälanprövat nytt en svarar en

åtgärderna,gälla för de anmälda gällerupphör förbudet i övrigt vi-att men
bör dock finnas bortre tidsgräns vid vilken anmälningspliktendare. Det en

långai sin helhet. inte onödigt handläggningstider skallupphör För följaatt
interimistiskt beslut anmälningsplikt bör beslutet löpa automatisktutett om

efter år. Om ärendet avslutas förklaring bör anmälningspliktentre utan en
också förfalla automatiskt. vissa fall i 14 § kan detI dock finnassom anges

besluta anmälningsplikt med stöd den paragrafen.anledning att om av
möjlighetSkulle Riksantikvarieämbetet utnyttja sin överklaga, kan läns-att

enligt 28 § förvaltningsprocesslagen 1971:291 förordna anmäl-rätten att
fortsättaningsplikten skall gälla.att

åtföljandeAnmälningsplikten med förbud har redan i gällande rätt ansetts
någonså föga betungande den inte bör föranleda ersättningsrätt förattvara

Någonsakägare. ändring i detta motiveras inte heller de före-synsätt av nu
Givetvisslagna justeringama. bör beslut anmälningsplikt fort-ävenett om

också i enlighetsättningsvis kunna överklagas, bör med nuvarandemen re--
ändågel i 21 § gälla, i avvaktan överprövningen.-

ligger i sakens beslut anmälningsplikt för bli effek-Det natur att ett attom
tivt måste utformas tydlig informationoch brukaresätt ägareett som ger

åtgärder inte får företas föregåendevilka anmälan. Möjlighetenutansomom
områden anspråkskydda och landskapsavsnitt ställer ytterligare på dennaatt

påkallartydlighet. anmälan den snabbt ställningstagande frånNär görs etten
sida. Om åtgärderna stålänsstyrelsens de anmälda skall under fortsatt förbud

eller delvis eller medges vissa efter utgången månads-helt bara villkor av
måstefristen i 4 § länsstyrelsen enligt 5 § meddela uttryckligt beslut medett

denna innebörd.
ocksåbör liksom i gällande finnas möjlighetDet för länssty-rättnu en- -

föregåenderelsen beslut anmälningsplikt direkt förbjuda åtgär-att utan ett om
der det kulturhistoriska värdet.äventyrarsom

förbudsbeslut enligt 5 § bör kunna gällaEtt premisser desamma som
interimistiska förbud kan meddelas med stöd gällande lydelse 5som av av

får sålunda andraFörbudet enligt bara gälla högst månaderstycket i tagetsex
fåoch bör förlängas för högst tid endast det finns synnerliga skäl.samma om

Med förbud enligt 5 § inträder också ersättningsrätt för den drab-ett som
fortsattabas skada den inskränkningen i sin handlingsfrihet, vilketav genom

särskilt i tredje stycket. Den ekonomiska skada kan bli följdenangetts som av
interimistiskt förbud torde starkt avhängig hur länsstyrelsens be-ett vara av

Beslutardömning slutligen utfallet. länsstyrelsen byggnadsminnes- ellerom
kulturreservatsförklaring lär skadan det interimistiska förbudet ofta bliav
konsumerad den marknadsvärdesskada skall beräknas enligt 10av som
Om länsstyrelsen däremot beslutar någoninte utfärda förklaring och äga-att

sålunda åter blir fri åtgärder påföreta fastigheten, kan det ändå kvarståattren
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marknadsvärdet.påpåverkannågonbestår iknappastrestskada, somen
försenadomständighetersådanaigrundsinstället haiSkadan kan som
påavvaktanbosättningskostnad idubbelkreditränta,onödig reno-byggstart,

Även hän-till följdersättningsgillatordeskadorsådanavering avvaram.m.
s.k.reglermed dess1972:719expropriationslagen§ tilli 13visningen om

skada.övrig

6 §
får meddelabestämmermyndighet regeringendenellerRegeringen

iaktta inomvad harallmänhetenordningsföreskrifter för ettdds- attochs
kulrurreservat.ellerbyggnadsminneområde ärsom

fomlämnings-inomtillträdeallmänhetensregleramöjlighetBehovet attav en
motsvarande9 Ettvid 2 kap.avsnitt ochi 7kommenteratsområden har

skydds-omfattasockså egendominomfall finnasi vissakanbehov avsom
kulturreservatenInomkulturreservat.ellerbyggnadsminnenförbestämmelser

andraochodlingarplanteringar,känsliga naturtypersärskiltdetkan somvara
ocksåkanFöreskrifternaminimeras.åverkanrisk förslitage ochfordrar att

fordonsuppställninochtältningexempelvisgälla
grund-bestämmelsenföreslagnafordrar denframgått avsnitt 7Som enav

kraft.träda ikunnaförlagsändring att

§7
länsstyrel-arbetardenellerlänsstyrelsenRiksantikvarieämbetet, som

områdenochanläggningarbyggnader,tillträde tillfåuppdrag har rätt attsens
därkulturreservatsförklaringellerbyggnadsminnes- samt attberörs avsom

tillämpning.behövs för lagensundersökningaråtgärder ochdevidta som

9nuvarandeanpassningar medvissaefterParagrafen överenstämmer
med stödtillträdelämnapåpekas vägransammanhangetkan i attDet att en

begäralänsstyrelsenföranleda§ kan17lydelse attföreslagen avsenareav
vite.eventuellt medföreläggande,ellerhandräckningsärskild sätta ut ett

inlösenochErsättning
§8

ersättningÄgare tillfastighet hartillsärskild rättinnehavare rättoch avav
skyddbestämmelserstaten om

betydandeskadan däravbyggnad och ärrivningförhinderutgör av en
ellerfastigheten,berörd delvärdetförhållande tilli avav

försvårasmarkanvändningpågående avsevärtinnebärsätt attannat
fastigheten.berörd delinom av
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Ersättning enligt första får,stycket det lämpligt,är utgå årligamed be-om
lopp med för sakägarenrätt eller erhålla omprövning vidstaten ändradeatt
förhållanden.

Medför skyddsbestämmelser synnerligt uppkommer vidatt använd-men
ningen fastigheten, är skyldig lösa fastighetenstatenav att ägaren begärom
det.

Bestämmelserna enligt första stycket tillämpas också då länsstyrelsen
meddelat förbud enligt 5 Ersättning därvid utgår skall, det finnssom om
skäl, avräknas ersättning sedermera kan kommamot utgå med stödsom att av
denna paragraf

Vid tillämpningen första och tredje styckena skall beaktasäven andraav
beslut skyddsbestämmelser beslut i 14 kap. 8om samt § förstasom avses
stycket 2 och 3 plan- och bygglagen 1987:10, 11 och §§19 natur-
vårdslagen 1964:822, förbud enligt §20 andra stycket och §21 andra
stycket lag beslutoch enligt §18 skogsvårdslagen 1979:429samma och
19 kap. §2 vattenlagen 1983:291, under förutsättning besluten medde-att
lats inom årtio före det beslutet skyddsbestämmelser.senaste Dessutomom
skall beaktas sådan inverkan hänsynstaganden enligt §30 skogsvårdslagenav

i särskilda fall har underinträtt tid. Har talan ellersom tillrättsamma ersätt-
ning eller inlösen med anledning beslutangivna förlorats på grundav nyss

bestämmelserna i 9 § eller motsvarande bestämmelser plan-i bygg-av och
lagen, naturvårdslagen, skogsvårdslagen eller vattenlagen, detta förhål-utgör
lande någotinte hinder beslutet beaktas.mot att

Bestämmelsen i huvudsak nuvarande 10motsvarar Ersättningsbestämmel-
i KML har sammanhang med ersättningsbestämmelser iserna PBL såtillvida

beslut meddelats med stödatt antingen KMLsom eller PBLsom enligtav
femte stycket inom tioårsperiod skall beaktas vid den ersättningsbedöm-en
ning sker vid det beslutet ackumulerad skada. Omsenastesom utredningens
förslag följs beträffande kulturreservat och ändring gränsdragnings-av
bestämmelsen i NVL KML lär beslut restriktionergentemot enligt KMLom
också kunna gälla sådana områden kan beröras restriktioner enligtsom av
NVL. Paragrafen har justerats i enlighet därmed. Det finns också bestämmel-

i NLV och vattenlagen 1983:291 bör justerasser motsvarandesom sätt.

9 §
beslutInnan byggnadsminnes-fattas eller kulturreservatsförklaring,om

får länsstyrelsen förelägga den vill anspråk pågöra ersättning eller inlö-som
inom viss tid, minst två månader frånatt det han fått delsen föreläggandet,av

anmäla detta till länsstyrelsen. sådantEtt föreläggande skall åtföljas uppgiftav
de skyddsbestämmelser bli utfärdade. Denom inte anmälersom avses som

sina anspråk inom den tiden har förlorat sin tillutsatta rätt ersättning eller in-
lösen.

Länsstyrelsen beslutar ersättning och inlösen.om
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har förut-uppenbarligenvad deellersakägareochmellanAvtal staten en
gällaskalleller inlösenersättning ävenfrågadem imellangällaskall omsatt

sakägarensförvärvar rätt.denför senaresom

nuvarande llParagrafen motsvarar

Ändring hävandeoch
§12

tillstånd tilllämnafår länsstyrelsenskäl,särskildafinns att ettOm det
skyddsbestämmelser-medi stridändraskulturreservatellerbyggnadsminne

na.
hänsynskäliga medtillståndetförfår de villkor ärställaLänsstyrelsen som

får hurVillkorenändringen.föranlederförhållandentill de avsesom
Utseendebehövs. ochdokumentationdenskall utförasändringen samt som

detdokumenteras, intealltidändringen skall ärbeskaffenhet före uppen-om
onödigt.bart

har14 Till denmed nuvarandehuvudsakiBestämmelsen överensstämmer
beskaffenhetutseende ochbyggnadensregeln i 16 § KMFförtsdock attom

hör bättredetta slagregelEnskall dokumenteras.alltidändringenföre av
krävasfråga vad kanSakinnehållet iförordning.ii laghemma än somom

framgår idetdessutom lättareändringstillstånd utläsesförvillkor enomsom
bestämmelse.och samma

13§
ellerolägenhetmedför hinder,kulturreservatellerbyggnadsminneOm ett

får länsstyrelsenbetydelse,förhållande till dessstår i rimligtintekostnad som
får ocksåLänsstyrelsenförklaringen.eller hävaskyddsbestämmelsemajämka

ändamålslös.framstårförklaringhäva somsomen
skyddsbestämmelser,eller jämkaförklaringfår hävaRegeringen omen

byggnadsminne ellerexpropriationtillstånd till rörregeringen ettsomger
förbestå olägenhetkaninteskyddsbestämmelsemaochkulturreservat utan

expropriationsändamålet.
skyddsbestämmelserjämkaellerförklaringbeslut hävaVid attattom en

ellerhävandetden begärförordnaregeringenellerfår länsstyrelsen att som
skäligt.dokumentation, detsärskild ärbekostajämkningen skall om

beträffandeendastredigeradnuvarande 15 §förhållande tillParagrafen iär
följdändringar.nödvändigaspråk och
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Anmälningsplikt for byggnader, anläggningar områdenoch

14§
Utan fråga uppkommit byggnadsminnes- eller kulturreservatsför-att om

klaring får länsstyrelsen besluta anmälningsplikt enligt 4 § första stycketom
byggnader,för anläggningar, områden landskapsavsnittoch kulturhisto-av

värde,riskt betalar bidrag bevarandetill kulturhistoriskastaten värdenom av
eller på medverkathar tillsätt säkerställa kulturhistoriskaannat värden.att

beslutEtt anmälningsplikt enligt första stycket gäller i första hand iom
år,högst får förlängas med århögst itre Beslutet fårtremen taget. omprövas

vid ändrade förhållanden.

Den anmälningsplikt regleras i den här föreslagna bestämmelsen ochsom
motiverats i avsnitt 2.5.2 skall kunna gälla objekt har kulturhis-som ettsom

toriskt värde, inte aktuella förär byggnadsminnes- eller kulturreservats-men
förklaring. Om länsstyrelsen redan på tidigt stadium handläggningenett av av

sådant ärende det sannoliktett objektet inte kravet påatt möteranser Lex.vara
synnerligen märkligt eller någotatt hinder föreliggervara att annat mot en

förklaring, bör givetvis anmälningsplikt inte beslutas interimistisk åt-som en
gärd i avvaktan det slutliga beslutet i det ärendet.

Som framhållits i den allmänna motiveringen bör besluten tidsbegrän-vara
sade till år, med möjlighet till förlängning. Någottre skäl för beslutatt ett om
anmälningsplikt inte skall kunna vidomprövas andraäven tidpunkter då
ändrade förhållanden kan ha inträtt finns inte, och erinran detta kanen om

motiverad i paragrafen.vara

Ansvarsbestämmelser m.m.

5§
Länsstyrelsen får ifråga byggnadsminne eller kulturreservat hos kro-om

nofogdemyndigheten begära särskild handräckning enligt lagen 1990:746
betalningsföreläggande handräckningoch förom att

avbryta pågående förstörelse,
vård-säkerställa eller underhållskyldighet enligt skyddsbestämmelser-

na,
återställa ändringar skett strid medi skyddsbestämmelserna, ellersom
i övrigt säkerställa efterlevanden bestämmelser enligt detta kapitel.av

Ifall i första fårstycket länsstyrelsen i stället begäraförsom avses sär-att
skild handräckning förelägga den vidtaansvarigär rättelse ellerattsom av-
bryta pågående åtgärder. sådantEtt föreläggande får förenas med vite.

Har beslut föreläggande meddelats någonett i egenskap tillom ägareav
viss fastighet och övergår fastigheten till gällerägare föreläggandet i ställetny

denne. Har löpande vite enligt lagen 1985:206mot viten i före-utsattsom
läggandet, och har fastigheten övergått byteköp, eller gåva, gäller304 genom
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från tidpunkten äganderättsövergångenden räknat förvitet ägarenmot nye
vitesföreläggandet fjärdeunder enligtförutsättning anteckning stycketatt om

period fårdessförinnan. Löpande endastvite vissgjorts tas utsom avser av
början.vid periodens gäller denden Annat vite inteägare mot nyesom var

får denne.sättasägaren, ut motmen
föreläggande återkallat föreläggandeBeslut eller skall till-genastom om

inskrivningsmyndighetenställas inskrivningsregistret.för anteckning i

bestämmelser förelägganden, viten och handräckning i 16-Nuvarande om
har här förts tydlig innebörd samtidigt17 §§ gettssamtsamman en mer som

ingripandemöjlighetema skärpts.
frågaGenom skyddsbestämmelsema fastläggs vad gäller i för-som om

Åliggandenabyggnadsminnevaltningen varje särskilt kulturreservat.resp.av
påbud åtgärderformen såväl företa vissa förbudkan ha att mot attav som

åtgärder. Påbudsmomentet består vårdavidta normalt skyldighet ochattav en
underhålla påbudobjektet. kan preciserat den allmännaDetta göras änmer
underhållsplikt 3 13 sålundaföreskrivs i kap. § PBL och kan motsvarasom

enligtskyddsbestämmelser lag.samma
vård- underhålls-torde till säkerställande ochDet närmast vara av

skyldigheten de nuvarande bestämmelserna i 16 § syftar. Bestämmelsensom
påemellertid enligt ordalydelsen tillämplig varje försummelseär mot

skyddsföreskriftema. ingen möjlighet utfärda föreläggande vidDen attger
får utföra de försummade åtgärderna påvite. Däremot länsstyrelsen ägarens

bekostnad, inte efterkommer föreläggandet.denneom
bestårFörbudsmomentet i skyddsbestämmelsema i objektet inteatt utan

tillstånd fårlänsstyrelsens enligt 14 § ändras i strid med vad kannämnaresom
Länsstyrelsen får med stöd nuvarande § första före-ha 17 stycketangetts. av

återställa otillåtna ändringar det möjligt. Föreläggandenlägga ärägaren att om
förenas vite. På viten detta slag 1985:206detta slag kan med lagenäravav

viten tillämplig. Vitesbeloppet inte maximerat.ärom
inte möjligt någonförefaller enligt gällande bestämmelser föreläggaDet att

anmälningsplikt enligt 6fullgöra § eller respektera förbud enligt 5ettatt
överträdelser frågai skyldighetema i de nämnda paragrafema däremotärom
straffbara.

anvisas17 § andra och tredje styckena länsstyrelsen vidare den möjlighe-I
ansöka hos kronofogdemyndigheten särskild handräckning enligtten att om
1990:746 betalningsföreläggande och handräckning. Särskildlagen om

pågåendehandräckning får för avbryta förstörelse bygg-användas att ettav
återställa fårnadsminne eller för det. Särskild handräckning dessutomatt ges

säkerställa efterlevnaden andra bestämmelser i 3 kap. Denna metodför att av
framstår sålunda i ocksåanvändbar alla de fall där länsstyrelsen kan be-som

föreläggande.sluta om
får åläggandeenligt den angivna lagen förSärskild handräckning avse sva-

tåla åtgärd fårvidta eller särskild handräckning ske enligtranden näratt en
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sådanaskall handlägga ärenden snabbt; tidenlag. Kronofogdemyndigheten
får inte särskildayttrande ansökanför svaranden över t.ex.att utanavge en

två ytterligare skriftväxling inteskäl längre till veckor och medgi-än ärsättas
Kronofogdemyndigheten skall därefter utslag i ärendet och underrättaven. ge

någotdetta. Om inte sökanden begärt skall kronofogde-annat,parterna om
enligt l § utsökningsbalken.myndigheten självmant verkställa utslaget 2 kap.

kronofogdemyndigheten föreläggerVerkställigheten sker attgenom svaran-
får förenas med vite och föreläggandet gäller omedelbartden föreläggandet-

åligger19 §§ utsökningsbalken fullgöra vad honom2 kap. 15 och att som-
föreskrift eller myndigheten själveller iaktta förbud eller attatt annan genom

åtgärdlämplig 16 kap. 12 § utsökningsbalken. Kostnaderna för för-vidtar
får svaranden 8 § utsökningsbalken.rättningen utsökas hos 17 kap.genast

fråninte kan svaranden skall sökandenEndast kostnaderna tas utom svara
fråga statligför dem. det fallet blir det vilken myndighetsI senare en om an-

skall belastas, länsstyrelsens eller kronofogdemyndighetens.slag som
sålunda tillgångsärskild handräckning har länsstyrelsen tillI reglerna om

för tänkbara situationer försummelserkraftigt verkande medel i allaattett av
skyddsföreskriftema eller andra bestämmelser för byggnadsminnenmot

åstadkomma rättelse försumlig bekostnad. Mot denna bakgrundägaresen
framstå föga ändamålsenligt för länsstyrelsenkan det använda sinaattsom

förefaller påföreläggandemöjligheter, särskilt dessa inte heltettsomegna
bådelättbegripligt överlappande och samtidigt inte heltäckande. Nu-sätt vara

någotframstår dessutom inbördes haltande i och medvarande regler attsom
vite, inte.den föreläggande kan förenas med den andra Visserli-sortensena

åläggaföreläggandemöjligheten länsstyrelsen denden rätt attgen ger senare
fåförsumlige för rättelsekostnadema. betalning förFör dessaattatt svara

kostnader tredskande eller betalningssvag torde länsstyrelsenpartav en en
hänvisad till begära betalningsföreläggande, vilket givetvis innebäratt attvara

ändå måstekronofogdemyndigheten i skede involveras. måsteDet iett senare
framstå betydligt effektivare för länsstyrelsen frånnormalfallet redanattsom

början sig till kronofogdemyndigheten.vända
skälen kan det huruvida det behövs någraAv de angivna före-övervägas

för vid sidan möjligheternaläggandemöjligheter länsstyrelserna begäraattav
handräckning. Om förelägganderätten skulle bort innebärsärskild det gi-tas

påvetvis inte länsstyrelserna skulle betas möjligheten sättatt att annat upp-
försumlig återställa obehöriga Sådanaändringar.ägare attmana en uppma-

får föregå tvångsmedel.ningar alltid förutsättas användandet av
ändåUtredningen inte föreläggandemöjligheten bör bort. Iatt tasanser

framståvissa situationer kan det praktiskt för länsstyrelsen självattsom mer
utfärda föreläggande vända sig till måhända för tillfället hårtänett att en

kronofogdemyndighet.belastad I situationer där länsstyrelsen dengör
bedömningen föreläggande bör kunna önskat resultat kan detatt egetett ge
också framstå omgångonödig blanda in myndighet.attsom en en annan
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Föreläggandemöjligheten alltså finnasbör kvar, lagtekniskt utformas påmen
enligt nuvarande lydelse. Man kan jämförasätt än med 10 kap. 14 §ett annat

PBL där byggnadsnämnden har givits motsvarande föreläggandemöjligheter
subsidiärt till möjligheten ansöka särskild handräckning. Påatt motsva-om
rande bör förelägganderätten utformas i lydelsesätt 15en ny av

Föreläggandemöjligheten ståbör både för vård-säkerställaöppen ochatt
underhållsinsatser i enlighet med skyddsbestämmelsema punkt 2 och för att
åstadkomma frågarättelse i otillåtna ändringsåtgärder punkt 3. För tyd-om
lighetens skull kan det också fördel det föreläggande kanatt attvara en anges
utfärdas för pågåendeavbryta förstörelse punkt 1. Vad underatt som anges
punkt syftar4 till säkerställa interimistiskanärmast åligganden enligt 6att

anmälningspliktdvs. och förbud vidta vissa åtgärder. sådanaI fallmot att
överträdelserfinns inga skyddsbestämmelser.ännu i fråga anmäl-om

ningsplikt eller förbud företa åtgärdervissa visserligen straff-ett ärmot att
bara. kan ändåDet inte uteslutas det i vissa sammanhang förbjudennäratt en
åtgärd förestående, kan effektivt länsstyrelsen ingriperattsynes vara vara mer
med föreläggande med väl vite i syfte motverka åtgärden iett ett avpassat att
fråga, den litar till straffregelns avhållandeän kraft.att

Föreläggandemöjlighetema bör kunna kombineras med vite i alla de an-
givna fallen.

Ytterligare ändring bör i föreläggandereglerna. Enligtgöras nuvarandeen
lydelse får föreläggande riktas endast byggnadsminne.ägaren Denmot ettav
omständigheten områden bör kunna omfattasäven förklaring medföratt av
givetvis sådana områden bör kunna nåsäven ägarna föreläggande.att av av
Emellertid inte enbart sådan följdändring i frågaär adressatkretsen till-en om
räcklig för länsstyrelsen i alla situationer skall nåkunnaatt ärpersoner som

föransvariga missförhållanden med rättadresserade förelägganden. vissaI
sammanhang kan nyttjanderättshavare, arrendator eller hyresgäst,t.ex.en en
eller förvaltare eller förvaltningsorgan den ligger tillnärmastetten vara som
hands för åliggandende föreläggandet Begränsningen tillatt svara som avser.
just framstår följdaktligenägare mindre välmotiverad. föreläggandeEttsom

sålundabör kunna riktas till den det i enskilda fallet ansvarig för för-ärsom
vård-summad eller underhållskyldighet eller utfört otillåten åtgärd jfrsom en

lO kap. 15 § PBL och 39 § NVL.
Ansvarighetsförhållanden kan inte alltid sådanautredas. I fall torde fåman

utgå från ansvarig. Denägaren för föreläggandenär utsättsatt som som ve-
derbörande felaktiga kan redan enligt gällande regler överklagaanser vara
beslutet. Till frånskillnad förelägganden kronofogdemyndigheten kansom
meddela i ärenden särskild handräckning enligt 2 kap. 15 § utsöknings-om
balken gäller nämligen inte förelägganden enligt 3 kap. §17 KML innan de
har vunnit laga kraft

Som redan framhållits lagen viten tillämplig på viten beslutadeär enligtom
innebärKML. Det bl.a. vitesförelägganden alltid skall delges 2 § fjärdeatt
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1970:428 skallbetyder reglerna i delgivningslagen iakttas;stycket. Det att
alltså underrättelseförfarande medges idet räcker inte med det öppnare som

löpande viteVidare viteslagen möjlighet föreläggaförvaltningslagen. attger
6 §.Frågor vite normalt länsrätt4 §. utdömande prövas avom av

den straffbarhet skulleeffekt föreläggande vid viteEn ärett att somav
överträdelse orsakat föreläggandet bortfaller, 18 §kunna följa den sesom

givetvis beakta. Om fram-effekt bör länsstyrelsen detandra stycket. Denna
sålundastår utfärda vitesföreläggande, kan detutsiktslöst att ett varasom mer

avstå från sådan åtgärd iändamålsenligt och stället anmäla överträdelsenatt en
åtal.till

fjärdeItredje finns bestämmelser löpande vite enligtoch styckena om
anteckning i inskrivningsregistret i huvudsaklig enlig-lagen viten ochom om

motsvarande bestämmelser i NVL och PBL.het med

16§

denTill böter döms som
byggnadsminne skydds-fråga eller kulturreservat i stridi motettom

delvis tillståndbestämmelserna helt eller river, förstör ellersättannat utan
ändrar vad bestämmelserna villkoreller inte iakttaromfattassom av som

tillstånd ändringmeddelats till enligti 12ett
åtgärder strid med förbud eller 5vidtar enligt §i 4

enligt 15 §inte efterkommer vitesföreläggande döms inte tillDen ettsom
straff för det omfattas föreläggandet.som av

i 18 förenklatssaklig ändring har nuvarande straffregel § iUtan första
omfattas skyddsbestämmelser tillagts har motive-stycket. Att lösöre som av

såväli SOU 1995:128 177 kan anmärkas den gällandeDet attrats s. som
18 med tillämpning 1 kap. 2 §den här föreslagna lydelsen brotts-av av

uppsåtliga Någotendast gärningar straffbara. behovbalken, innebär äratt av
straffbelägga oaktsamma överträdelser kan knappast föreligga. Föratt anses

sådana föreläggandenundanröja skador överträdelser kan i vissa fallatt av
särskild handräckning enligt 15 § verksamma.eller vara

fårprincip viten inte föreläggasallmän i svenskEn rätt närattanses vara
inte från principen följer särskilda författ-straff undantagär utsatt, om av

lämpligningar. Principen har dock lagfästa prop. 1984/85:96ansetts att
frågaprincipen i de under 15 § diskute-102. För genombrytaatt oms. ovan

överträdelser har dock i gällande motiverat inrade fallen rätt ansetts att taav
återfinns i andraföreskrift motsvarande den här stycket prop.en som

1987/88:104 110 och 118,jfr 37 § tredje stycket NVL.s.
straff fården gällande lydelsen inte heller utdömasI sägs över-attnu om

Någrasker vitesförbud. särskilt föreskrivna vitesförbudträdelsen mot ett
vitespåföljdfinns emellertid inte i kapitlet, för den bryterutan mot etten som
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vitesärskilt förelagd vidblivitdrabba den4 § endastförbud enligt kan som
sålundatäcker vadlydelsenhär föreslagnaförbudet. Denrespektera somatt

varitkan harimligen avsett.

Överklagande m.m.

17§
byggnadsminnes- eller kulturreser-ärendenlänsstyrelsenBeslut i omav

meddelasskyddsbestämmelser i§ ochvatsförklaring enligt 2 sam-somom
överklagas regeringen.band med förklaringen hos

byggnadsminnes- kultur-utfärda ellerinteLänsstyrelsens beslut att en
Riksantikvarieämbetet.får överklagas endastreservatsfirklan‘ng av

förvaltningsdom-allmändetta kapitel överklagas hosenligtBeslut i övrigt
ifall i 18stol, utom som anges

överklagande till kammarrätten.Prövningstillstånd vidkrävs

regeringen -ii avsnitt 6motiveratsinnehåller den nyhetParagrafen attsom
motsvarighet i 19 §bestämmelsenslydelsegällandeenligtstället för avsom

frågailänsstyrelsernas beslutförvaltningsdomstol skall överprövaallmän -
samband därmedoch ioch kulturreservatbyggnadsminnenförklaring avom

den byggnadändringskyddsbestämmelser. Beslutmeddelade m.m.avom
i fortsättningenför bör däremotgällerskyddsbestämmelserna ävensom

länsstyrelsebeslutförvaltningsdomstol, liksom övrigatill allmänöverklagas
förbud och föreläg-interimistiskaanmälningsplikt,enligt 3 kap., t.ex. om

ganden.
fas-och inlösenfrågor ersättningtvistiga prövashittills börLiksom avom

deposition enligtbeslutlänsstyrelsensDit dock intetighetsdomstol. hör om
allmänhittills börliksom§ första stycket, prövasnuvarande 12lO § avsom

till 18förvaltningsdomstol, förslagetse

18§

får inte överklagas. Denersättning och inlösenbeslutLänsstyrelsens om
vid fastig-får väcka talansådana beslutmissnöjd med mot statenär ettsom

länsstyrelsens beslut Väcksfått delår från det hanhetsdomstolen inom ett av
inlösen förlorad.ersättning ellertillinom denna tid,inte talan är rätten

faststäl-sakägarefastighetsdomstolenfår talan vidStaten väcka mot om
eller inlösen. Om beslutför ersättningskall gällade villkorlande omsomav

stånd inominte kommer tillkulturreservatsförklaringbyggnadsminnes- eller
skall domen intelagakraftägande dom,måletfrån avgjortsdet attett genom

förbindandelängre parterna.vara
vid fastighets-stycket skall väckas§ andraersättning enligt 10Talan om

domstolen.
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Paragrafen i huvudsaköverensstämmer med nuvarande 20 § har under-men
gått redaktionella ändringar. Deni den nuvarande lydelsen inskrivna be-
gränsningen talan får väckas fråga har väcktsnär byggnadsminnes-att om
förklaring torde sakna praktisk betydelse och har därför tagits bort.

19§
Skyddsbestämmelser enligt beslut2 enligt 4 och 5 §§ föreskriftersamt

enligt 6 § skall tillämpas hinder överklagande.utan av

Den sakliga innebörden den föreslagna paragrafen densammaär iav som
gällande 21 förutom omedelbar tillämplighet beslut föreskrifteratt av om
för allmänheten inom byggnadsminne eller kulturreservat har lagts till.ett

4 kap. Kyrkliga kulturminnen

1 §
Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inven-

tarier, begravningsplatser, prästgårdar och kyrkstäder skyddade enligt be-är
stämmelserna i detta kapitel.

Kyrkliga kulturminnen skall vårdas underhållasoch så deras kulturhis-att
värdetoriska derasinte minskas och utseende och karaktär inte förvanskar.

Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser

2 §
Kyrkobyggnader enligt denna lag byggnader invigtsär för svenskasom

kyrkans gudstjänst och vårdas kyrklig kommun domkyrkorsom samtav en
står under förvaltning.som egen

Kyrkotomt sådant område kringär kyrkobyggnad hörett en som samman
med byggnadens funktion och miljö och inte begravningsplats.ärsom

Begravningsplatser sådana områden ellerär i 1 kap.utrymmen som avses
begravningslagen§I I 990: I 44. Bestämmelserna dettai kapitel omfattar

också sådana byggnader på begravningsplatser inte kyrkobyggnaderärsom
anordningarfasta såsom och portaler.samt murar

3 §
Kyrkobyggnader, kyrkotomter begravningsplatseroch har uppförts,som

tillkommit eller anlagts före utgången år 1939 får inte på något väsentligtav
ändras tillståndsätt länsstyrelsen.utan av .frågaI kyrkobyggnad krävs alltid tillstånd för rivning, flyttningom en

310 eller ombyggnad byggnaden liksom för ingrepp i eller ändring dessav av ex-
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utsmyckningoch konstnärligafasta inredninginteriör med dessteriör och
färgsättning.ändring dessförsamt av

tillståndalltid förbegravningsplats krävsellerfråga kyrkotomtI om en en
väsentlig ändring bygg-uppförande ellerområdet förutvidgning samt avav

området.anordningarandra fasta inomportaler ellernader, murar,
tillståndet med hänsynskäligafår ställa de villkor förLänsstyrelsen ärsom

får hurändringen. Villkorenförhållanden föranledertill de avsesom
dokumentation behövs.denskall utförasändringen samt som

4 §

bestämmelserna i 3 § till-det skallRiksantikvarieämbetet beslutarOm om
eller kyrko-också fråga kyrkobyggnadiståndsprövning tillämpas enom en

utgången år 1939 märkligochtillkommit efterhar ärtomt som ge-avsom
begravningsplatsgäller harkulturhistoriska värde. Detsammasitt somennom

kyrkobyggnadinvidår liggerutgången 1939 ochtillkommit efter somenav
värde.kulturhistoriskadessförinnan märklig sittelleruppförts är genom

5 §
fårbrådskande reparationsåtgärderunderhållsarbeten ellerSedvanliga ut-

metoderutföras med material ochSådana åtgärder skalltillstånd.föras utan
anläggningens kulturhisto-byggnadens ellerlämpliga tillmed hänsynärsom

värde.riska

inventarierKyrkliga

6 §

står förvaltning skallunderi domkyrkorvarje församlingI samt egensom
värde.inventarier kulturhistoriskt Ikyrkligafinnas förteckningdet över aven

någonföremål eller förvaltasförteckningen skall ägsett av annananges om
någonförvaras platsdomkyrkan och detförsamlingen ellerän annanom

kyrkan.iän
kyrkorådet utsedd kyrk-kyrkoherden ochFörteckning skall föras en avav

ocksårådet. skall tillledamot eller suppleant i Deskallvärd, attsevarasom
vårdas väl.förvaras ochföremålen

7 §

föremål i för-kontrollera allaminst sjätteKontraktsprosten skall attvart
också kyrko-Sådan vid bytekontroll skallfinns kvar. görasteckningen av

stycket. församling därsådan i 6 § andra Ikyrkvärdherde eller anges ensom
kontroll sker.kyrkoherde skall biskopen tillkontraktsprosten är attse
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§8
fråga föremålI i förteckningen, någoninte enskildägsettom som av per-
eller släkt, krävs tillstånd från länsstyrelsenson

för det,avyttraatt
för avföra fråndet förteckningen,att
för eller ändra det, elleratt reparera
för flytta det från den plats där det sedan gammalt hör hemma.att

Tillstånd krävs inte för obetydliga Sådanareparationer. reparationermera
får inte så, föremåletsutföras kulturhistoriska värde minskas.att

9 §
Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet får besikta kyrkliga inventarier.

får ocksåLänsstyrelsen besluta föremål skall i förteck-att ett tas upp
ningen.

Om det finns allvarlig fara för föremål fårskadas, länsstyrelsen tillsatt ett
vidare hand det någoneller vidta åtgärdnödvändig för skyddata attom annan

vårdaeller det. sådan åtgärdInnan vidtas, samrådskall ske med kon-en
traktsprosten eller biskopen och, föremålet någon enskild,ägs medom av
denne.

10§

Om pådet begravningsplats eller i byggnad på begravningsplatsen en en
förvaltasoch borgerlig kommun finns föremålägs kulturhisto-som av en av

riskt tillämpasvärde, bestämmelserna andrai §1 stycket och 69 §§ också på
sådana föremål. Kommunen skall därvid för förteckningen för-samtansvara

vårdenvaringen och föremålen. Istället för vad i 6 § skall i för-sägsav som
teckningen föremål eller förvaltas någonägs kom-änettanges om av annan
munen.

Bestämmelsemai l-lO §§ materiellt med l-l5 §§ iöverenstämmer nuvaran-
de lydelse, har omredigerats med hänsyn främst till länsstyrelsenattmen nu-

tillståndsmyndighet fråga åtgärderi rörande kyrkligaär kul-mera ensam om
turminnen. Ett antal paragrafer begravningsplatser har sålunda kunnatom
föras med motsvarande bestämmelser för kyrkobyggnader, kyrko-samman

och kyrkliga inventarier.tomter
vårdVidare har den och underhållskyldighet föreskrivits för de olikasom

slagen kyrkliga kulturminnen förts till inledandeav samman en gemensam
bestämmelse.

312



F ärfattningskommentar

Prästgårdar

11§

huvudsakligen utgången årprästgård tillkommitPå har föresom aven
1939 och

jord andrakyrklig enligt 41 kap. 1 § första stycket punkt 2 ochärsom
övergångsbestämmelsernakyrkolagen 1992:300 eller enligt punkt 4stycket

lag ellertill samma
prästgård jordtidigare enligt kyrklig ochhar varit föreskrifter omsom

förvaltasellerägs pastorat,ettav
tillstånd byggnader ellerfår länsstyrelsens utförasinte uppförasutan nya

andra ändringar byggnadersådana åtgärder innebär eller ellerrivning avsom
anläggningar.

12§

prästgård § får överlåtas anmälan till länssty-En i 11 inte utansom avses
överlåtelse någon blirtill ellerrelsen. Ett avtal än staten ett pastoratannanom

månader det anmälan äverlåtelsengiltigt inkomförrän efterinte att omsex en
medger överlåtelsen.såvida länsstyrelsentill länsstyrelsen, inte

13§

sådana prästgårdar§§ gäller förkla-Bestämmelserna och 12 intei 11 som
byggnadsminnen enligt ellereller kulturreservat 3 kap. omfat-rats somsom

vård- användningsföreskrijfter enligt 41 kap. 12 § kyrkolagenochtas av
beslutar sådanalänsstyrelsen föreskrifter gäller1992:300, att somom

skyddsbestämmelser enligt 3 kap.

paragrafema regleras omfattningen det direkta lagskyddet fördeI tre av
prästgårdar i avsnittmotiverats närmaresom

prästgårdmarkområde i enskilda fallet torde kunnaVilket det utgörsom
bestämmelserna i kyrkolagen eller äldremed ledning motsvarandeavgöras av

därpå förtydligandeden grundade fastighetsindelningen. Till kanregler samt
sådana prästgårdari § fortfarande kyrk-tilläggas 11 punkt 1 äratt somavses

på sådanaenligt kyrkolagen, medan det i § punkt syftaslig jord 11 2 präst-
kyrklig jord, innehasgårdar tidigare varit ett pasto-men som numera avsom

någonprästgård innehas har sålts tillföre dettaEn t.ex.rat. av annan, ensom
omfattas givetvis inte.eller privatperson, däremotkommun

tillståndsplikt vissa förändringar.§ föreskrivs generell för fysiskaI 11 en
§ stadgas skyldighet för det förvaltande kyrkliga anmälaI 12 organet atten

förestående överlåtelser länsstyrelsen. Avsikten med den frist länssty-till som
prästgårdensfår möjlighet bedöma kulturhis-relsen den skall haär att atten

toriska värde och i förekommande fall besluta den skall bygg-utgöraatt
innan överlåtelsen blir giltig.nadsminne eller kulturreservat

från§ undantas den generella skyldighetenGenom bestämmelsena i 13 att
prästgårdartillstånd överlåtelser sådanaför förändringar och anmäla delssöka 313
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blir byggnadsminnen, också sådanaredan eller dels omfattasärsom som av
vård- och användningsföreskrifter enligt månkyrkolagen, i den länsstyrelsen
bekräftar föreskrifterna gäller skyddsbestämmelser enligt 3 kap.att som

l4§

Om Riksantikvarieämbetet beslutar det, skall bestämmelserna i 11 och
också fråga prästgård12 §§ tillämpas i huvudsakligen har till-om en som

utgångenkommit efter år 1939 och märklig sitt kulturhisto-ärav som genom
riska värde.

I analogi med vad gäller för kyrkobyggnader, kyrkotomter och begrav-som
ningsplatser i denna bestämmelse möjlighet för Riksantikvarieämbetetges en

utvidga det generella lagskyddet till prästgårdar.att nyare

15§
fårLänsstyrelsen besluta prästgård skall bestämntel-inte omfattasatt en av

såvida11 eller Riksantikvarieämbetet deni 12 inte har valt medutserna
stöd 14av

utgången år gäller bestämmelserna endastEfter I 999 sådana prästgår-av
dar länsstyrelsen eller Riksantikvarieämbetet denna tidpunktföre har valtsom
ut.

denna bestämmelseI har karaktär övergångsbestämmelse, försom av men-
tydlighets skull har placerats i själva lagtexten begränsas det generella-
prästgårdsskyddet två skilda sätt.

länsstyrelsernaI första stycket möjlighet undanta prästgårdardeattges en
inte har tillräckligt kulturhistoriskt värde. Självfallet kan detta inteettsom

sådanagälla prästgårdar Riksantikvarieämbetet dessförinnanyngre som
funnit tillståndspliktbehöva omfattas på grund deras kulturhistoriskaav av
värde.

andraEnligt förfallerstycket det generella skyddet vid den tidpunkt som
framstår den troliga för den förutsedda ändringen Svenska kyr-nu som av

kans statskyrka. Dock bör länsstyrelsen ha möjlighetstatus attsom en genom
beslut förlänga lagskyddet för prästgårdar kulturhistoriska värde görvars
detta motiverat. Riksantikvarieämbetet bör ha motsvarande möjlighet beträf-
fande de värdefulla prästgårdama.yngre

Paragrafens såledeshuvudsyfte markera länsstyrelserna såär att att snart
möjligt bör välja vilka prästgårdar har det värde motiverarutsom som som

skyddsreglema.
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yrkstäderK

16 §

Kyrkstäder någotfår på väsentligt förändrasinte tillståndsätt utan av
länsstyrelsen.

fårLänsstyrelsen förordna skyldighet lägenheterför innehavareom av
kyrkstad tid anmäla överlåtelse sådanainom inom viss lägenheter tillatten av

länsstyrelsen.

Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 4.5.2.

och överklagandeAnsvar m.m.

7 §1
Länsstyrelsen får kronofogdemyndighetenhos begära särskild handräck-

betalningsföreläggandeenligt lagen 1990:746ning handräckningochom
den förvaltningenför kyrkligt kulturminne för sä-mot ett attsom ansvarar av

efterlevnaden beslutkerställa dettaföreskrifter och enligt kapitel.av
Ifall fåri första stycket länsstyrelsen stället begärai för sär-attsom avses

skild handräckning förelägga den vidta rättelseansvarig ellerär attsom av-
pågåendebryta åtgärder. sådant föreläggandeEtt får medförenas vite.

Bestämmelsen saknar motsvarighet i Pågällande motsvaranderätt. sätt som
förvaltareeller andra skyddade kultunninnen ocksåbörägare de kyrkligaav

åläggaskunna följa föreskrifter och beslut enligt KML, antingenattorganen
det särskilda handräckningsförfarandet kommenterats i anslut-genom som

tillning 3 kap. 15 § eller föreläggande, vid förenadebehov med vite.genom
I konsekvens frågamed vad gäller i andra skyddade kulturminnensom om

borde fråganäven införande straffansvar kunna sådanEnövervägas.om av
fråga involverar emellertid komplicerade ställningstaganden beträffande det

för förtroendemänstraffrättsliga valda och utredningen har därföransvaret
avstått från lägga fram förslag i den delen.att

I8§

beslutLänsstyrelsens enligt detta fårkapitel överklagas hos allmän för-
Sådana fårvaltningsdomstol. beslut alltid överklagas domkapitlet.av

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Riksantikvarieämbetets beslut enligt 4 §§ fåroch 12 överklagas hos rege-

ringen.

Bestämmelsen huvudsaki medöverenstämmer nuvarande lydelse 16av
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ÖvergångsbestämmelserochIkraftträdande-

såvitt 2 kap. 9 § och 3i kraft denlag träderDenna utom avser..,....
kap. 6

1 januari 1999.kap. 6 § träder i kraft den9 § och 32 kap.
skall vid tillämpning den lagenmeddelade enligt äldre lagBeslut av nya

denna.meddelade med stöd avanses
Äldre fråga överklagande beslutgäller fortfarande iföreskrifter av somom

ikraftträdandet.föremeddelats

föreslås kraft l januari 1999träda i denbestämmelserAtt vissa samman-
sålunda frågan det slut-fordrar grundlagsändring ochmed dehänger att om

efter årriksmöte inleds valetendast kan detliga antagandet avgöras som
1998.

likalydande med nuvarandestycketBestämmelserna i punkt 3 första är
skyddsföreskriftermotiverasövergångsbestämmelserna ochipunkt 3 attav

gälla skyddsbestämmelser enligt deföre ikraftträdandet skallbeslutade som
anmälningsplikt enligtinterimistiska förbud ochochföreskrifterna attnya

giltighet efter ikraftträdan-6 §§ skall fortsatt3 kap. 5 ochäldre lydelse ägaav
andra för äldre föreskriftererfordrasBestämmelsen i punkt 3 stycketdet. att

inte har vunnit laga kraft vidärenden i vilka besluttillämpligaskall vara
Övergångsregeln frågabetydelse i vilketkan haikraftträdandet. t.ex. om

fråga föreläggandenbyggnadsminnesförklaras och ikanslags objekt omsom
meddelats före ikraftträdandet.vid vite som

naturvårdslagenändring iFörslaget till lag8.3 om
1964:822

3a§

delarkulturpräglade natunniljön.lag gällerDenna även av
finns i miljö-miljöfarlig verksamhet bestämmelserskydd vissOm mot

1969:387.skyddslagen
byggnader,värdefullakulturhistorisktBestämmelser fornminnen, an-om

områden lagen 1988:950kyrkliga kulturminnen finns iläggningar och samt
kulturminnen mm.om

i 1.2.1, syftar till undanröja denavsnittBestämmelsen, kommenterats attsom
skulle kunna överlap-lydelsen NVL inteeffekten den gällande att varaav nu

redan skyddas enligtpå vissa företeelser KML.pande tillämplig även som
år Lagrådetmed det 1991 till remitterade för-Formuleringen överenstämmer

1990/91:90 548.slaget till lydelse prop. s.
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27a§

27 §§ skall beaktas andra beslut enligtVid tillämpningen 26 och ävenav
21 § be-§§ förbud enligt 20 § andra stycket och andra stycket,och 98 samt

skogsvårdslagen 1979:429, 19 kap. 2 § vattenlagenenligt 18 §slut
i 8 § första stycket plan- ochbeslut 14 kap.1983:291 samt som avses

1987: § lagen 1988:950 kulturminnenbygglagen 10 och 3 kap. 8 om
årbesluten har meddelats inom tio före detunder förutsättning att se-m.m.,

sådanskall beaktas inverkan hänsynstagandenbeslutet. Dessutomnaste av
skogsvårdslagen i särskilda fall har inträtt inom tid.enligt 30 § sammasom

till ersättning eller inlösen med anledning besluttalan ellerHar rätt av som
stycket förlorats grund bestämmelserna i 32 § eller 33 §i första avavses

i vattenlagen, plan- och bygglagen eller lagenmotsvarande bestämmelsereller
förhållande något hinderkulturminnen detta inte be-utgör mot attm.m.,om

första stycket.slutet beaktas enligt

Ändringama be-motiveras besluten kulturreservat kan kommaatt attav om
områden någonrestriktioner enligt NVL eller de andraröra avsamma som

alltsålagarna. Reglerna s.k. ackumulerad skada i NVL bör kunnanämnda om
förhållande till beslut enligt KML.tillämpas iäven

Förslaget till lag ändring i plan- och bygglagen8.4 om
1987:10

16 Bemyndigandenkap. m.m.

2§

bemyndigande får meddelaRegeringen eller efter regeringens kommunen
avseendenrörande lovpliktens omfattning i forföreskrifter samma som anges

områdesbestämmelser andrabeslut detaljplan eller 5-7 §§, §i i 8 kap. 8
andra tredje meddelar sådana§ Omstycket 9 och styckena. kommunsamt en

skall det anslutning till översiktsplan enligtske i 4 kap.föreskrifter att en an-
ändras till desseller eller ställning aktualitet.att tastas

Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 1.4.4. Genom den föreslagna ly-
får tvådelsen kommunerna konstitutionellt olika möjligheter reglerasett att

omfattning. nuvarande möjligheten beslutlovpliktens Den i särskiltatt genom
områdesbestämmelser, inskränkafall, dvs. i detaljplan eller eller utvidga

kvarstår,lovplikten kompletteras här med den ytterligare möjligheten förmen
någotkommun i samband med beslut översiktsplanen utfärdaröratt somen

tillståndsplikten.föreskrifter förändrad omfattning lösningDenna ärom en av
inte densamma tidigare föreslogs Plan- och byggutredningen,som av som

tillståndspliktens omfattningtänkte sig skulle kunna regleras endast iatt
Emellertid ingick Plan- och byggutredningens förslag iöversiktsplanen. ett
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tillståndssystem endast delvis kom genomföras. Kulturarvs-Förattsom
föra långtutredningens syften skulle det för söka lösning stämmeratt en som

med det tidigare förslaget.överens
tillståndspliktensföreskrifter omfattning skall meddelasAtt anslut-iom

till beslut rörande översiktsplanen medför förfarandereglemaning i 4 kap.att
PBL i och för sig inte behöver följas. Skälet det skall relativt enkeltär att vara
för fattakommunerna beslut lovpliktens omfattning, särskilt för detatt om
fallet kommun vid sin bedömning översiktsplanens aktualitet finneratt en av

planen inte behöver ändras, det kan lämpligt kompletteraatt att attmen vara
tillståndsplikt.den med beslut ändrad Kommunallagens 1991:900ett om

tillämpliga påregler blir den berednings- och beslutsordning kommunensom
sådanaha: följa i fall. sagda inte det lämpligasteDet be-motsäger äratt att att

får ingåredningen i det ordinarie översiktsplaneförfarandet.
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Summary

On 16 1994 GovernmentJune the issued directive Dir. 1994:57 for thea
appointment of special Enquiry examine certain issues concerning thetoa
protection of cultural and finds. The Directive lists the followingmonuments
headings for the work of the Enquiry:

place names—
buildings and built environments of cultural-historical interest—
parsonages—
the church villages of the North of Sweden—
the of cultural objectsexport—
the protection of certain cultural properties—
certain legal issues—

the DirectiveFor Appendixsee
The protection of certain cultural properties and the of culturalexport

objects reviewed in the Enquirys Kulturegendomar ochreportare
kulturföremâl Cultural Properties and Cultural Objects SOU 1995:128.
The remaining topics withdealt in the present report.are

The1 Act concerning Ancient Monuments and Finds
and other legislation the protection and ofon use
land

DirectiveThe has called attention the problem that building permissionto
involving ancient remains be granted under the Planning and Building Actcan
PBL 1987:lO without being clear permission also be grantedcan
under the Act concerning Ancient Monuments and Finds KML1988:950.
Attention also drawn general need for coordination of legislationto a more
concerned with the environment. Of these laws, the Act Management ofon
Natural Resources NRLl987:l2 and the Nature Conservation Actetc
NVL1964:822 deal with similar the KML.toareas

DirectiveThe also takes the question of the division of responsibilityup
between the and local authorities for the protection of buildings and builtstate
environments of cultural-historical value. This question has been considered
by the Enquiry Planning and Building but the legislators haveon not yet
made decision all of the Enquirys proposals. In the recently proposeda on
Environment Bill suggested that culture might be establishedwas reserves
under the law.new 319
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the proposedthe NRL, the NVL,inKMLs positionThe respect to
studied with view eliminatingbeingand the PBLEnvironment Bill toa

failuresdifficulties, and other possiblepracticalwhich mightconflicts cause
coordination.in

NaturalAct ManagementDeliberations and proposals concerning the on
Resources, etc

linkedbe directly therecommend that the KMLdoesThe Enquiry tonot
NRL.

ActConservationThe Nature

applied in the ofbeof the NVL, the NVLSection 3aUnder cannot case
protected under the KML.which alreadyancient remainsobjects such areas

be abolished.impractical and shouldprovisionThis

BillThe Environment

whereintroduced into the KMLshould befor cultureProvisions reserves
of cultural-historicalprotection offor increasedfulfil the needthey areascan

of the landscape.buildings and featuresvalue, both

and Building ActPlanningThe

responsibilitythe division ofprinciple proposedinNo changes toare
local authorities’ workand local authorities. Thebetween the tostate

change inshould be made easier throughcultural-historical valuesafeguard a
requirements be decidedpermissionvariations in buildingthe thatPBL canso

special local regulations.detailed plansthroughin simpler than orwaya
coordination with thethe forbe added PBLRegulations should tonot

ancient remains.protection forThis includesKML.

environmentsBuildings and2

protection ofprovisions forneed forDirective takes theThe stateup
historic buildings, andvalue be listedof sufficientbuildings that tonot asare

simplification of protection procedures forfor possibleneedthe consequent a
protected parks andterminology used forbuildings. Thelisted green areas

be examined.should320
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provisions for listed buildingsreviews the protectionThe Enquiry current
inceptionbody of regulations has been applied from itsand describes how the

1960 the day.in to present
register of1996 there according the the CentralOn 1 January towere,

1,787 listed buildings, of which 379of National Antiquities,Board were
entities considerably in size inthe The listed andowned by state. vary some

buildings large Only in exceptional hasinclude several estates.or casescases
of other than by being declared protectedland been protected a areaan area

associated with listed building.a

need and degreeDeliberations and proposals concerning the for of protection.
Extended notification requirement

suggested that the administrative boards’ ordercounty present topowers
notification of demolition and other changes buildings deemed eligiblethe to

possibilitylisting should be extended. The should also applyfor to any
of certain cultural-historical value, irrespective of whetherbuildings nota or

be listed historic buildings, the contributes inthey otherstateas somecan
their preservation, such through notificationTheto grant.way as a

buildingsrequirement should also extend that under considerationto are as
listed buildings. such the requirement apply forIn thannotcases may more

in should be possiblethree but other extend it. If theto countyyears, cases
administrative passed decision withinboard has month forbiddingnot a one

proposed then should be permitted.the measure,

Deliberations and objects be protected.proposals concerning Cultureto
reserves

Legislation should be added the KML enable bothto protect to toan area
and countryside be protected. Whatbuilt—up protected, and whattoareas

form the protection and maintenance should take, should be instated the
adapted suit theprotection provisions and requirements of individualto cases.

culture reserve suggested the forThe protectedterm as name a area,
protected buildings should continue bewhereas called listed buildings.to

chosen whatWhich depends considered appropriate interm on a
particular A change in the terminology concerning provisionscase.
recommended since the currently in should be reserved forterm use

constitutionalprovisions that certain requirements.meet
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Deliberations and proposals regarding procedures and simplification of
procedures, etc.

The possibility of deciding notification requirements in alreadymatterson
under discussion concerning the listing of historic buildings cultureor

should lead efficient processing. The provision grantingtoreserves more any
explicit rightthe raise the issue of historic listing, should beto etc,person an

abolished in order simplify procedures, without affecting the right of theto
public opinion such The provisionsto matters. presentexpress an on
concerning the obligation inform and notify the public be simplifiedto can
and changed from law ordinance. Agencies whichto state-a an manage
owned should be made liable register the transfer of listedproperty to

buildings with the land register. Even though rulesgovernment new
concerning culture increase the workload at countyreserves may
administrative boards, should be possible handle the work withto
unchanged resources.

3 Parsonages

According the Directive, the legal protection of the cultural-historical valueto
of should be independentrendered of the rules concerning theparsonages
classification of ecclesiastical land, and the protection provisions should be
transferred the KML.to

Special ecclesiastical legislation governing how shall beparsonages
managed and used have applied since the Middle Ages. They required towere
be used official accommodation for clergymen, requirement which stillas a
applies certain today.to extenta

The cultural-historical value of the lies least in the fact thatnotparsonages
of buildingsthe condition the reflects both local, popular building traditions

and the culture of the classes.upper
ecclesiastical protectingAn law the parsonages’ cultural-historical value

been in force since 1940.has This protective legislation has followed the
ofcomplicated development the body of legislation for ecclesiastical land and

has been revised times. Additional regulations have been in force sincemany
1971. These include general consideration provision and regulationsa on
planning permission for alterations, consultation in connection with the sale
of and the possibility of drawing special provisions concerningproperty, up
preservation and Such provisions have been drawn by diocesanuse. up

boards for number ofsmall In the last fewproperty a parsonages. years
have beenseveral sold have ceased be ecclesiasticalto propertyparsonages or

for other Therefore, these be protected undercannotreasons. current
ecclesiastical legislation.
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Deliberations and proposals

of importantMany such cultural-historical value thatparsonages are even
the Church of Sweden has been disestablishedafter they should be protected

legislation. Theseby rules should be added the KML and madeto
ofindependent the classification of ecclesiastical land. Changes made to

built before 1940 should therefore be subjected permit reviewtoparsonages a
by the administrative boards. Before the end of 1999, thecounty county
administrative boards should determine whether protective provisions should
continue apply. Parsonages should be allowed changeto not to owner
without prior notification the administrative boards.to county

After 1999 only those which the administrative boardscountyparsonages
have selected should continue be subject permit and notificationto to
requirements.

the of CentralIn the Board of National Antiquitiescase newer parsonages,
allowedshould be rule permit and notification requirements.to on

Those which have already been listed historic buildingsparsonages as or
which covered by board regulations concerning preservation andpropertyare

should continue enjoy this protection.touse

Church villages4

A church village intended accommodation into temporaryserve as
connection with churchgoing specialand religious holidays. They betoare
found in the North of Sweden in parishes where getting church from theto

involvedhomestead long journeys. There approximately 70 churchwere once
villages in Sweden, 16 of which be said be reasonably well preserved.tocan

church villagesThe distinct environments of considerable cultural-veryare
historical value owing their specialto use.

provisionsAs the contained in royal proclamation from 1817 concerninga
church villages do correspond todays objectives, the Directivenot to
recommends review of the rules. rules other than those which applya to
historic buildings required, then proposal shall be presented.are a

The royal proclamation from 1817 mainly stipulates which persons are
allowed buy and build in church village. Local haveto cottages statutesa

issued bybeen the administrative boards the counties of Norrbottencounty
and Västerbotten, and these still being applied in certainare cases, even

hardlythey constitutional longer. In special church villagetwoare any cases
officialboards with have been established.powers
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Deliberations and proposals

from 1817 still valid today, doesroyal proclamationEven though the not
administrative boards with the right consider otherendow to matterscounty

permits buy build church Otherthan applications for cottages.to or
permits beand the delegation of the right regardedprovisions cannotto grant

bodies who provide land for churchvalid. The ecclesiastical own oras
of thedecide about conditions for the cottages.cottages usemay

ecclesiastical culturalshould be regardedChurch villages monumentsas
provisions in the These rules should that theand be protected by KML. mean

that their cultural-historical valuevillages be maintainedchurch notso
Major changes church villages should be subjectdiminished distorted. toor

The administrativethe administrative boards.permission by countycountyto
concerning registrationallowed make decisionsboard shall also be to

change ownership.requirements when church cottages
and sell churchconcerning permission buyThe old rules cottageto a
other form ofabolished and be replaced byshould be assessment.not any

conformsthat the of and churchThe task of ensuring tocottagesuse rooms
providing the land,the ecclesiastical bodies thisbe entrusted tocustom ascan

be in their interest. Church village boardsbe assumedalso cannottocan
consideredbe given official but this beconstitutionally not topowers,

with the administrative boardsclose cooperationessential. However, county
ofsupervision of preservation and development the churchwith regard theto

village necessary.
and sanctions should be solved in theThe question of appeal same way as

ecclesiastical culturalfor other monuments.

5 Place names

of the national culturalthe Directive, placeAccording partto names are
shall submit proposals designed placeThe Enquiryheritage. to protect

form of legislation, in which code of goodin the case anecessarynames,
rules should applybe defined in the legislation. The publicpractice should to

unbureaucratic.simple andbodies and be
significance for peoples personal and regionalhavePlace greatnames

orientation and forimportant for theidentity. They purposesare
Therefore, place should beunderstanding of cultural history. namesour

allowed fall of general unnecessarily.preserved and not to out use
of active supervisionprotection of place just andThe not matternames a

Certain in the community also directly indirectlycan orprocessesawareness.
of place Three in particular described:affect the names. processes areuse
official for naming parcels of land, the reorganizationin thechanges system
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ecclesiasticaland changes inin ruraladdressingof the system areas,
about result of thedivisions whichadministrative come as amay

Church.disestablishment of the
protectioncentral responsibility for thewhich hasThe government agency

through theOffice of the National Land Survey,the Centralof place names
advisory council which dealsThe Office hasof in particular.issuing anmaps

members consist of people workingplace Itsconcerningwith matters names.
other concerned parties.place andto namespreserve

Deliberations and proposals

special provisions. Thebe protected byall of placeNot namesnames canuse
cultural-historical perspective thosefromimportantwhich most areaare

those which show the countrysfound publicwhich beto on maps orare
be officialOther place whichadministrative divisions. tonames appear may

for inclusion publicapprovedneed rules them. Thealso to protect onnames
be good practice inpoint for what consideredform the starting tomaps

concerning placematters names.
of parcels of land has beenfor the namingThe system nownew

When changestransition smoothly.introduced and the whole the went areon
cultural-historical values of placeof land, themade in the divisionbeing

againstthey betaken into However,should be cannot putaccount. upnames
division of land.conditions stipulated for theother

in rural should beaddressing particularlyChanges in the system, areas
that be affected. However,spirit of for the placemade in respect names maya

about place specifically for thispossible formulate rulesnot to names
process.

administrative divisions will in all probability be changedecclesiasticalThe
conceivable that special rules willChurch disestablished.when the not

either.formulated for thisbe process
Office of the National Land Surveyplayed by the CentralThe leading role

registerimportant task the creation ofshould be consolidated. The most a
function. advisory councilwhich would have normative Theof place names a

shouldimportant forum for consultation and befor place notnames an
officialgiven powers.

majority ofbodies which make the thelocal authorities theThe are
ofendowing them with the sealabout place thusdecisions names,

increase public influence andauthorities should striveofficialdom. Local to
special required. Onethis However, rulesparticipation inexpert arearea. no

bodies responsible for placecentral tasks for the localof the most names
clear what legislative will beaddressingthe supportsystem. not yet

this task. the work of localInin order for them to outcarrynecessary
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authorities, knowledge essential and projects local authoritiesto support are
in additionalNo special required.progress. measures are

Proposal considerationconcerning provision in the KMLa

All activities the of central and local authoritiespart governmenton
concerning place should be carried in spirit of for theout respectnames a
cultural value of local place that in accordance with goodtonames, say,
practice. A special consideration provision this end should be included into
the KML. Such provision should give priority established buttoa names
should also demand for linguistic fonns, including thoserespect correct
which apply the minority languages of Sami and Finnish. New shallto names

be created without taking into the effect this might havenot account on
established The which have been approved for publicnames. names use on

shall be used in the approved fonn.maps
The consideration provision in itself ght be compulsory, butto cannotou

be linked sanctions in of infringement. Nor possible lay downto tocases
rules appeals against decisions which do take thenot toon appear
consideration provision into This provision will make impactaccount. most
through infonnation initiatives enhance understanding of these issues in theto
community.

6 Appeal procedure

The Enquiry directed consider the which theto extent to government
should hear appeals against decisions of the administrative boardscounty on
issues concerning ancient remains.

The regulations in the KML concerning appeal consistent.notare
Questions of permission for activities involving ancient remains make theup
largest of appeals presented the whereas appealstogroup government,
against almost all other decisions taken the administrativeto county courtsare
of appeal. Since 1989 approximately 80 appeals have been made theto

and approximately 70 the administrativegovernment to courts.

Deliberations and proposals

Where possible that private individuals claim could be subjecteda to
judicial review should straight the first place. Into courtgo a cases
where individual be granted financial compensation result ofan can as a a
decision, whereand political guidance needed, the should begovernment
the of final instance. these principles326 followed the result will becourt are
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involving ancient remains should be moved from theissuesthat government
of buildings andwhereas the listing culture should bethe courts,to reserves

for appeal instead of thereferred the courts.to government

concerning Ancient and FindsThe Act Monuments7

ofand the GovernmentKML Instrument

authorizes administrativeSection 9 of the KML the boardsChapter county
provisions concerning ancient remains and sites of ancient finds.drawto up

regulation has largely been adopted unchanged from the AncientThis
shipwrecks sitesAct. used primarily and the ofMonuments to protect
of Directivefrom unwelcome visitors. Under the the the Enquiryñnds terms

consider whether the regulation compatible with the Instrument ofshall
constitutional legislation, and forwardSwedensGovernment put a

version.proposal for reviseda

Deliberations and proposals

Section 9 of the issuingregulation in Chapter the KML ofThe concerns
ancient remains and the sites of finds intended underordinarees to protect as

constitutional law. according the Instrument of Government,However, to
administrativeParliament directly delegate the local boards thetonotmay
constitutionalright issue such ordinances. Further, under legislationto

protection ofordinances concerning the preservation and the cultural
delegated all.environment benot atmay

public ancientThere is, however, need control remains andto toa access
satisfiedsensitive cultural sites. The need be solely throughother cannot

individual The of Governmentdecisions that only apply in Instrumentcases.
that the issuing of ordinances the culturalshould therefore be changed so on

Parliament. The should includeenvironment be delegated by KML alsocan
the authority by theauthorizing the namedclauses government governmentor

ordinances for the public, protecting ancient and otherdraw monumentsto up
should give the administrative boardscultural sites. The government county

such issues.decideto onpowers
regulations contained in the KML general penalties should beThe on

changed provisions for fines.to
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drafted amendments8 Comments on

by the Enquiry will be discussed inlegislation proposedthis section theIn
detail.more

Appendices

reprinted in AppendixDirectiveThe
preservation legislation forof growth of Swedishbrief presentation theA
included Appendixcultural environments has beenbuildings and as

preservation of the cultural environmentlegislation theSpecial on
conservation outlined in thewell thedescribed, system natureas as

protecting the aestheticthe regulations for andconservation legislation, and
in the building legislation.value of Incultural—historical property set outa

proposals that did leaddifferent models tested,show howorder notto were
law also presented.changes in theto are

through the Enquirys questionnaires,including those collectedStatistics
Appendixpresented inetc, are

4 contains bibliography.Appendix a

and Revill.Translated by Jennifer Sundberg Pat
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Kommittédirektiv

Dir. 1994:57

frågor kulturrninnesskyddVissa m.m.om

1994:57Dir.

juni 1994regeringssammanträde den 16Beslut vid

Sammanfattning uppdragetav

frågoruppgift vissautredare tillkallas medsärskildEn överatt se om
kulturmiljöer. frågornaför olika kulturminnen och Huvuddelenlagskyddet av

innehållet 1988:950 kulturminnenutformningen och i lagenberör omav
frågor utredningen skallkulturrninneslagen. De överväga är:somm.m.

föreskrifter till skydd förbehovet ortnamn,av——
värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer,skyddet for kulturhistoriskt-

prästgårdar,skyddet för-
skyddet för de norrländska kyrkstädema,-

kulturföremål,regler utförselkulturminneslagensöversyn om avav——
skyddet för vissa kulturegendomar,-

frågor.vissa lagtekniska-

Bakgrund

år målen för denträdde i kraft 1989. Genom lagen ladesKulturminneslagen
påkulturmiljövården lagar kultur-fast. Lagen innebar antalstatliga ettatt

utvecklats inom vissamiljövårdens område samlades i lag. Den praxisen som
områden lagfästes i utsträckning.viss

fem år. antal olika frågor medhar funnits i drygt EttKultunninneslagen nu
påkultunniljövården aktualiserats tid. Blandanknytning till har annatsenare

till känna behovet lagstiftning harriksdagen regeringenhar attgett somav en
bet. l993/94:KrU2, rskr.skydda börtill syfte övervägasatt ortnamn

1993/94:12.
tillkallas med uppdrag desärskild utredare skall därförEn övervägaatt

sålunda och lägga fram de förslag till ändringar ifrågor aktualiseratssom
behövs. finns deteventuella andra lagar Däremotkulturrninneslagen och som

målde för kultunniljö-någon anledning ändra 329sammanhanginte i detta att
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utgångspunktvården lagts fast, utredarens arbete skall ha sin iutansom
sådessa de formulerats i Iagen.som

Ortnamn

Utgångspunkter

landets kulturarv. myndigheter ochOrtnamn del Flera andra organi-är en av
sationer har möjlighet sina beslut och sitt handlande i övrigt på-att genom

bruk och fortlevnad. gäller vid fastighetsbild-verka Detortnamnens t.ex.
redovisningen allmärma kartornaningar, de ochortnamngenom av genom
för adressering.Postens rutiner

kulturhistoriskt motiverat skydd förBehovet haratt ett ortnamnav ge
frågor ortnamnbehandlats i olika sammanhang. En större översyn av om

år vårdredovisades 1982 i betänkandet Ortnamns värde och SOU 1982:45.
Beredningen utredningen ledde bl.a. fram till särskilt ortnamnsrådatt ettav
inrättades vid Statens lantmäteriverk prop. 1984/85:l00 bil. 10 467-475s.

Ortnarnnsrådetoch bil. 13 122. har till uppgift främja ändamåls-att etts.
vårdatenligt och ortnamnsskick.

Riksdagen har därefter vid flera tillfällen behandlat motioner ort-om
namnsfrågor föroch förstärkt skydd Med anledningett ortnamn.om av en

årsmotion till 1992/93 riksmöte har riksdagen bet. 1993/94:KrU2, rskr.
frågan1993/94:12 uppdragit regeringen lagskydd förövervägaatt ort-om

återkomma frågan.och till riksdagen i första hand börI övervägandenanamn
skydd allmän hänsynsregel i kulturminneslagen, ocksågenom enavse men

lämpligheten skapa skydd i lagstiftning, bl.a. fastighetsbild-att ettav annan
ningslagstiftningen bör övervägas.

Som motiv för behovet lagskydd kulturutskottet den föränd-ettav angav
ring sker fastighetsdatareformen, ändringar iortnamnen som genomav
fastighetsindelning, indragningen införandet påvägnamnpostorter,av av
landsbygden och användningen samiska och finska inom landet.ortnamnav

sammanfattade sitt ställningstagandeUtskottet med sedan riksdagenatt tog
årsställning till regeringens förslag med anledning 1982 ortnamnsutred-av

ning 1984/85:KrU16, rskr. 1984/852253 harbet. betydande samhälls-
påverkarförändringar vilka ortnamnsbruket och behovet skyddägt rum, av

för ortnamn.
Enligt regeringens mening det angeläget tillär att ortnamnen tas vara som

finns också språkvårdande,del landets kulturarv. Det sociala ochen av
funktionella motiv för skall behandlas med aktsamhet. Ort-att ortnamnen

förofta uttryck äldre tiders lokala eller regionala särdrag. Vissaärnamnen
flera hävdvunna i Sverige bådeplatser kan ha exempelvis ettnamn, norra
samiskt. uppfattas godsvenskt och Det bör därför ortnamnssedett attsom
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bevara hävdvunnet för viss plats eller lokal så länge denett ortnamn en
namnbrukarkrets tillhör använder eller vill användanamnet namnet.

Bruket påverkas emellertid många omständigheter. Ort-ortnamnenav av
kan försvinna bruk de sin funktion eller föratt tappatnamn ur attgenom

deras fortlevnad försvåras gällande lagstiftning inte särskild hänsynatt tarav
till kulturhistoriska värde. Det följderna detär för-ortnamnens av senare
hållandet det kan finnas skäl lagstiftagör skydd föratt attsom ortnamn.om

En lagstiftning skall ha till syfte goda förutsättningar förortnamn attom ge
i första hand offentlig verksamhet med iakttagande godutövasatt ort-av

namnssed. När det föreligger konflikter mellan ortnamnsvårdande och andra
intressen kan lagstiftning formerna för hur intressena skall vägasen ange mot
varandra.

Uppdraget

Utredaren skall lämna förslag tillgodoser behovet skydd försom ortnamnav
utifrån utgångspunkterna.de angivna Om det motiverat skall skyddetär ges
form lag. sådantUtredaren bör i fall i första hand lösning efterprövaav en
följande riktlinjer.

Begreppet god ortnamnssed skall definieras i kulturminneslagen. lagenI
också krav på myndigheter och offentliga sinett utövaanges attorgan

verksamhet med iakttagande sådan sed. Behovet och lämplighetenav en av
särskilda förfarande- eller sanktionsregler för hävda iakttagandet godatt av
ortnamnssed skall Lämpligheten iövervägas. lagstiftning,att t.ex.av annan
fastighetsbildningslagen, krav iakttagande kulturminneslagensettange av
bestämmelser ocksåskall diskuteras.

Det regelverk och den organisation för uppföljning utredarenm.m. som
kan komma föreslå skall präglas enkelhet och utformad så denatt attav vara
motverkar onödigt krångel, byråkrati och detaljreglering. Ett lagskydd skall
enbart frågorreglering betydelse för bevarandetstoravse av ortnamn.av av
Den skall kunna tillämpas den förvaltningsorganisation redan finns,av som

särskild förstärkning.utan

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer

Utgångspunkter

I 3 kap. kulturminneslagen finns bestämmelser byggnadsminnen. För attom
byggnad skall förklaras för byggnadsminne krävs den synnerligenäratten

märklig sitt kulturvärde eller ingår i kulturhistoriskt synnerligenettgenom
märkligt bebyggelseområde. Många byggnader värda bevara harär attsom

sådock inte kulturhistoriskt värde de kan skyddas byggnads-stort att som
minnen. 331
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ofta långfrågor byggnadsminnenhandläggningLänsstyrelsernas taromav
förhållandevis arbetsinsats.anspråk och krävertid i storen

Miljö1992:03 har i betänkandet ochbyggutredningen MochPlan-
överväganden behovet1994:36 redovisat sinaSOUfysisk planering om av

grönområden. konstaterar skyddet iUtredarenochskydd för parker att
kanändamålsenligt, lagstiftningen hakulturrninneslagen torde attmenvara

sålunda inte tillfreds-språklig synpunkt dettydlighetbrister i Ur ärvissa
trädgård med lagens terminologi rub-ellerskyddad parkställande att enen

byggnadsminne.riceras ettsom

Uppdraget

kultunninneslagen erbjuder byggnaderskydddetUtredaren skall över somse
ändamålsenligt utformat. Därvid skall utredarendet övervägaoch ärpröva om

väl värda bevara,skydd för byggnaderförstärktdet behövs är attett somom
värde de kan förklaras förså kulturhistorisktinte är attstortsom avmen

Övervägandena utifrån bedömningarbl.a.skallbyggnadsminnen. göras om
uppgift besluta skydd förbörbebyggelse detvilken attstatens omsom vara

bör ha för sinbyggnadsskydd kommunenvilket genomansvarsomresp.
statsbidrag1987:10. Förekomstenoch bygglagentillämpning plan- avav

tillbyggnader, inte kankulturhistoriskt värdefullavården görastill somav
för skyddsinstitut.motivbyggnadsminnen, kan utgöra ettett

förenklamöjligheter finnsvilkaskall vidareUtredaren överväga attsom
byggnadsminnesförklaring.ärendenhandläggninglänsstyrelsemas omav

betänkandebyggutredningen anfört sittvad plan- ochbakgrund ärMot av
utvecklad terminologibehovetutredarenlämpligt närdet övervägeratt av en

grönområden.parker ochdet gäller

Prästgårdar

Utgångspunkter

prästgårdarna viktig del denkyrkobyggnademaVid sidan är en avm.m.av
prästgårdarna betydandekulturmiljön. De svenskakyrkliga representerar

kulturhistoriska värden.
prästgårdarna till den kategori1992:300 hörEnligt kyrkolagen av

reglering kyrkligomfattas särskild statligegendomSvenska kyrkans som av
prästgårdama.kulturskyddet förregleringen omfattar bl.a.statligajord. Den

kyrkolagen i förordningenfinns förutom i 41 kap.Föreskrifter dettaom
förvaltningen kyrklig jord1994:250 m.m.avom

prästgårdarnas egenskap kyrkligskyddet knutet tillgällandeDet är avnu
anledning upphör kyrkligprästgård säljs ellerOmjord. att varaav annanen
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försvinner därför detta skydd det kulturhistoriska värdet intejord trots att
prästgård kyrklig jord.förändras upphörnär att varaen

Uppdraget

lämpligt for prästgårdar oberoende jordnaturenskyddet ochDet är görsatt av
reglerna flyttas till kulturrninneslagen. Utredaren skall lämna förslagöveratt

sådan ocksåförändring regelsystemet. Utredaren skalltill övervägaen av om
hittillsvarande skyddet ändamålsenligt utformat eller det behöverdet är om

i några avseenden.förändras

norrländska kyrkstädernaDe

Utgångspunkter

ytterligare inslag i kulturmiljön kring kyrkornaEtt de norrländskaär
kyrkstädema. Kyrkstadsmarken oftast kyrka eller kommun.ägs stat,av

däremot enskilda finnsStugoma Det tiotal kyrkstäder iägs ettav personer.
Norrbotten och Västerbotten kulturhistoriska värden.representerar storasom

LuleåAv dessa har Gammelstad regeringen föreslagits till s.k.Unescosav
världsarvslista enligt konventionen skydd för världens kultur- och natur-om

någraegendomar. I Västerbotten kyrkstäder byggnadsminnen enligt kultur-är
minneslagen.

Flera kyrkstäder används fortfarande medsätt överensstämmerett som
traditionen hos kyrkstad. Det innebär kyrkstaden utnyttjas för tillfälligatten
övernattning i samband med gudstjänstbesök och kulturella begivenheter av
olika slag.

Genom används detta har oftade socialt värdesättatt stugorna ett stort
för Eftersom inte används för semesterboende,stugägama. stugorna utan

för tillfälligt uppehåll, också ålderdomligabara har den hävden stugornaav
främjats modemiseringarkrav exempelvis va-installationerattgenom som
hållits tillbaka

Kyrkstäderna omfattas offentlig reglering Kungl. brev tillenav genom
landshövdingarna i Norrbottens och Västerbotten län den 6 maj 1817. Enligt

får kyrkstugoma användas för tillfälligtbrevet bara bruk, kyrkstuga förvärvas
sockenbo frånbara bor längre mil kyrkan och handel inteänav som en

bedrivas i kyrkstädema. Genom Kungl. brev den 9 november 1849ett gavs
möjlighet för dem med kortare färdväg till kyrkan förvärvaäven att en
kyrkstuga.

Bestämmelserna i kungliga kraft.de breven alltjämt i De har betydelseär
vidmakthållandetför kyrkstadsseden. Länsstyrelsen frågor till-prövarav om

stånd Luleåtill förvärv kyrkstugor, bl.a. inom Gammelstad.av
i län iLänsstyrelsen Norrbottens har skrivelse till regeringen aktuali-en

årsmodernisering 1817 brev.serat en av 333
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Uppdraget

Det angeläget regleringen avseende kyrkstädemaär eftersomatt överses
bestämmelserna i de kungliga breven från åren 1817 och 1849 förvärvom
och nyttjande inte det syfte eftersträvas i dag nämligenmotsvarar som att-
bevara kyrkstädemas kulturhistoriska värden och kyrkstadstraditionen. Det är
också fråga regler skall ha form lag. Utredaren skall övervägaom som av
behovet regler. Om utredaren finner reglering behövs, utöverattav nya en
den redan möjlig med stöd kulturminneslagensär byggnadsminnes-som av
skydd, skall förslag detta fram.läggasom

kulturföremålUtförsel av

Utgångspunkter

De nuvarande reglerna skydd utförsel vissa äldre kulturföremålmotom av
har funnits sedan år 1986. Reglerna i huvudsak oförändrade in i 5 kap.togs
kulturminneslagen.

Mot bakgrund erfarenheterna utförselreglernas tillämpning ochav ut-av
vecklingen den internationella konst- och antikvitetsmarknaden över-
lämnade Riksantikvarieämbetet till regeringen tillståndsmyndighetemas

våren 1992 förslag till ändring reglerna.vägnar Förslagen avsåg ut-av en
vidgning skyddet till föremålskategorier,fler ändrade ålders- och värde-av

vissa förändringar administrativgränser och lagteknisksamt natur.av
årenUnder 1992 och 1993 EG två rättsakter skydd olovligantog motom

utförsel kulturföremål. rådetsDen direktiv 93/7/EEG åter-ärav ena om
lämnande kulturföremål olagligen förts bort från medlemsstatsav som en
territorium. Den andra rådets förordning EEG 3911/92är exportnr om av
kulturföremål.

Direktivet återlärnnande ingår i den del EG:s regelverk, Sverigeom av som
bundet redan EES-avtalet.är Direktivet skall införlivat medav genom vara

svensk den l januari 1995. Inom Kulturdepartementeträtt pågår försenast
närvarande beredningsarbete fråga.i denna Förslag till lagstiftning harett

Återlämnandelagts fram i departementspromemorian kulturföremål Dsav
1994:66.

Förordningen kulturförrnål blir aktuell för Sverige endast videxportom av
eventuellt medlemskap i Europeiska Unionen.ett
Sverige har i medlemskapsförhandlin såvälgodtagit direktivetgarna som

förordningen. Avgörande för den svenska hållningen har varit ifråga-att
varande inte någonrättsakter har materiell inverkan de svenska utförsel-
reglerna. Enligt frånundantag huvudregeln fria rörlighet iett om varors

tillåtsRomfördraget nämligen nationella in- och utförselrestriktioner för att
tillgodose särskilda skyddsintressen, däribland nationella skatter konstnär-av
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ligt, historiskt eller arkeologiskt värde. Det finns således inget påkrav deatt
svenska reglerna skall ändras till följd EG-reglema.av

Grunden för den svenska utförsellagstiftningens utformning bör därför,
eventuellt medlemskap i EU, i fortsättningen det svenskaävenoavsett ett vara

historiska sambandet och den svenska vad bör ingå i detsynen som
skyddsvärda kulturarvet

Uppdraget

För underlätta parallell tillämpning EG-reglema och de svenskaatt en av
reglerna skall utredaren de svenska reglernasöver systematik, detnärt.ex.se
gäller kategoriindelningen tillståndpliktiga föremål, och i övrigtävenav

måni vad teknisk anpassning kanöverväga ske mellan de båda regel-en
verken. I det sammanhanget ocksåskall det förslag till ändringarövervägas

de svenska tillståndsmyndighetemareglerna lämnatav som
översynen skall inte ha till syfte det svenska skyddet till denatt anpassa

EG-nivån. Dock bör de svenska reglerna ytterligare fjärmasgemensamma
från EG-reglema endast starka skäl förtalar det.om

Skyddet för vissa kulturegendomar

Utgångspunkter

En utredning villkoren för bevarande herrgårdsmiljöer redovisadesom av
i betänkandet Att förvalta kulturmiljöer SOU 1991:64. Regeringensenast

har inte tagit ställning till betänkandetännu i sin helhet, flera de frågormen av
behandlades i utredningen har därefter föremålvarit för regeringsförslagsom

och riksdagsbehandling.
Utredningen behandlade förutsättningarnabla bilda särskild stiftel-att en

förvaltningenför i första hand värdefulla industriminnen och herrgårds-se av
miljöer. utredningenI finns också förslag möjligheter för familj ellerom en

släkt överföra egendom till särskild stiftelse för kulturhistorisktatt atten en en
värdefull miljö skall kunna bevaras.

Fideikomissnämnden har i skrivelse till regeringen den 3 1994en mars
fäst regeringens uppmärksamhet de svårigheter nämnden sigsom anser

godtagbart tillmöta de kulturhistoriska allmänintressenasättatt ett ta vara
vid de fideikommissavvecklingar genomförs. I samband medsom nu aw-
skiften svårtdet behålla tillräckligtär samlat ekonomiskt underlag för deatt ett
kulturhistoriska värdenas fortsatta vård och underhåll. Arvskiften berörsom
samlade kulturhistoriskt värdefulla slotts- och herrgårdsmiljöer innebär också

värdefulla samlingar lösören hör till miljön ofta riskeraratt av attm.m. som
skingras. Enligt nämndens mening bör det utredas gårdet attom anpassa

ireglerna lagen 1963:583 avveckling ñdiekommiss så möjligheterattom av 335
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hålla i sin kulturhistoriskavärdefulla samlingar miljö.skapas for att samman
i lagen in reglerlösning kan enligt nämnden det fidei-En att tas attvara om

överlåta fideikommissegendomkommissarien under sin livstid kan intesom
stiftelse, och detta kan alternativ vidbör skingras till avveck-att etten vara

awingama.lingen i stället för egendomen skiftas mellanatt

Uppdraget

frågoraktuella uppdraget skall omfatta deRegeringen detatt somanser nu
Fideikommissnämnden aktualiserat. Utredaren skall dels avvecklings-överse

frånutgångspunkt lagen skall tillgodoselagens bestämmelser med detatt
värdefulla kulturegendomar hållsallmänna intresset bevaras ochattav sam-

för bilda stiftelserlade, dels studera förutsättningarna enskilda slotts-att av
Övervägandenaherrgårdsmiljöer tillhörande samlingar. skall i dennaoch med

till endast ñdeikommissegendomar bördel inte begränsas ävenatt utanavse
omfatta andra värdefulla kulturegendomar.kunna

frågorVissa lagtekniska

Utgångspunkter

och bygglagen l987:lO krävs bygglov för uppföraEnligt 8 kap. plan- att
åtgärder. Tillståndoch för vissa andra lämnas byggnadsnämn-byggnader av

Ibland fast fornlämning byggföretag. villden. berörs Denetten av som
måste tillståndeller bon fast fornlämning ha till dettarubba, ändra enligtta en

frågorkulturrninneslagen. Beslut i dessa fattas länsstyrelsen. Lagamaav
samordning byggnadsnämndensinnehåller inga föreskrifter läns-ochom av

frågor.styrelsens nämnda Det betyder bygglov kan lämnasprövning attav
tillstånddet klart kommer till ingrepp i fast fom-är attutan att om ges en

lärnning berörs det tilltänkta bygget. Om länsstyrelsen sedan intesom av
tillstånd kan den enskilde lida ekonomisk skada.lämnar begärt Det finns

också risk fast fornlämning kan komma bort eller skadas,att att tasenen
fåttdärför den bygglov uppfattar det alla behövliga tillståndatt attsom som

har lämnats.
Enligt 2 kap. kulturminneslagen kan vissa beslut länsstyrelsen fattarsom

låtaöverklagas till gäller beslutregeringen. Det länsstyrelsenänattom annan
Riksantikvarieämbetet undersöka eller bärga fornlämningoch eller skepps-

vrak 8 §, beslut särskild undersökning ll §, beslut ändra,attom om
fornlämningrubba eller bort fast 12 § beslut särskild under-ta samt om

förundersökning §.sökning och arkeologisk 13 Inom regeringskansliet
bedrivs lagstiftningsarbete innebär regeringen skall avlastasett attsom
prövning överklaganden se l983/84:l70, KU 1983/84:23,t.ex.av prop.
rskr. 1983/84:250.336
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meddela särskildafår länsstyrelsen9 § kulturminneslagenEnligt 2 kap.
får ocksåfornlämning. Länsstyrelsen ifastföreskrifter till skydd för av-en

påträffats. Föreskrifterplats där fomfyndundersökning fridlysavaktan en
frågahar i dessafår förenas med vite. Detfridlysningeller satts om

regeringsformen för-med reglerna i 8 kap. 7 §förenligabestämmelser är om
Förvaltningsrättslig tidskriftse bl.a.normgivningsmaktendelningen nrav

19.1-2/94 s.

Uppdraget

bygglovprövningen ansökningarmening börEnligt regeringens om sam-av
tillstånd ingrepp i fornlämningar.prövning tillmed länsstyrelsensordnas av

sådan föreslåför samordning ochlämpliga formerUtredaren skall anvisa en
författningsändringar behövs.de som

regeringeni vilken utsträckning börskall vidareUtredaren prövaöverväga
nämnda avgöranden. Om utredarenlänsstyrelsensöverklaganden ovanav

förslag lämnas vilkenordning bör ändras, skallnuvarandefinner att om
anförtros uppgiften. Utredarendomstol lämpligen kanmyndighet eller som

1992:03och byggutredningens Mhålla underrättad vad Plan-skall sig om
1993:04 förslag kommer innebäraMiljöorganisationsutredningens Uoch att

delar.i dessa
bestämmelsen iockså utformningenUtredaren skall överväga om av

regeringsformen ochkulturminneslagen förenlig med9 §2 kap. är att om
bestämmelsen.påkallat forslag till utformninglämnadet är avny
frågor lagtekniskandraoförhindradUtredaren ävenär natur.att ta avupp

och densambandet mellan kulturminneslagenkan det lagtekniskaBland annat
miljöområdet jfrbehöva analyseras ytterligarelagstiftningenkommande

Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgårdenområdetför DsFörslag till skydd
1994:3.

bedrivandeArbetets

flera berörings-utredare tillkallas harUppgiften för den särskilde som nu
utredningarparlamentariska inommed pågående och avslutadepunkter

inriktning Ku 1993:03,kulturområdet, kommittén kulturpolitikensbl.a. om
bedömning hur kulturarvet bäst kanuppgiftbl.a. har till göraatt avensom

hålla sig informeradkulturpolitiken. Utredaren skalloch stärkas itilltas vara
utredningarnas förslag.de aktuelladen fortsatta beredningen av nuom

kommittéer och särskildadirektiven till samtligaskall beaktaUtredaren
åtaganden 1994:23, redovisningdir.offentligautredare prövaatt om avom
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regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50 beaktande EG-samt om av
aspekter i utredningsverksamheten dir. 1988:43.

Utredningsarbetet skall avslutat före utgången juni 1996.vara av

Kulturdepartementet
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historiskt perspektivEtt

syftarAvsnittet till koncentrerad framställning hur den svenskaatt ge en av
lagstiftningen utvecklats vad gäller kulturhistoriskt värdefulla byggnader och
miljöer. Tanken har också varit bild hur kring be-att ge en av resonemangen
varande och lagligt skydd utvecklats, varför också givits utred-utrymme
ningsförslag inte genomförts. För dra paralleller och föratt attsom ge en mer
sammanhängande frågor,helhetsbild har estetiska naturskydd och planering
också tagits med, med och avsiktlig begränsning till sådant harsnävmen som
betydelse för kulturmiljöns bevarande. De lagkomplex behandlats blirtre som
därmed kulturrniljövårdens naturvårdensoch speciallagstiftning bygg-samt
nads- och planeringslagstiftningen. Utvecklingen vad gäller hänsynsregleri

lagstiftning har inte behandlats.annan
Trots detta framställningen har hänvisningar gjorts såavsevärtatt tynger

fullständigt varit möjligt till författningar, förarbeten och utredningsma-som
terial. Några viktiga verk utredningar och riksdagstryck har konsulte-utöver
rats:
Ödmann Ella, Planlagstiftningen och välfärden, Tendenser i utvecklingen av

svensk planlagstiftning, Statens institut för byggnadsforskning SB:52
1992.

Ödmann Ella, Bucht Eivor, Nordström Maria, Vildmarken och välfärden,
Lund 1982.

Wetterberg Ola, Monument miljö, Perspektiv tidigadet 1900-talets
byggnadsvård i Sverige. CTH arkitekturhistoria 1992.

Speciallagstiftningl

kulturminnesvårdandeDen skyddslagstiftningen har i Sverige utvecklats efter
två huvudlinjer. Den det regelverk byggts förär det offentligaena som upp
byggnadsväsendet 1700-talet,sedan den andra den fomminneslagstiftningär

i Sverige har äldre Effektiva skyddssystem förännu byggnader irötter.som
enskild däremot svårthar haft fram. Sverige saknade så-ägo längeväxaatt
dana möjligheter till skydd fanns i Danmark och Nordeuropa i öv-t.ex.som

intrångrigt. Det i dispositionsrätten till egendom skydd onekligen in-ettsom
nebär har väckt stark opposition, förvånande stark i land i andraett som av-
seenden avancerad samhällsplanering och medgivit dettaaccepterat atten
krävde allmänna intressen skulle kunna hävdas bekostnad enskilda.att av

skyddssystemNär för byggnader i enskild först skapades år 1942ägoett
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skedde det med naturskyddet förebild, och blev skyddssystemsom som
mycket beskedli gt.

1.1 Framväxten lagskyddettav

En statlig kontroll kyrkobyggnader och kyrkliga inventarier etableradesöver
årsredan i 1571 kyrkoordning bekräftadesoch i 1666 års Kongl:senare

Maijtzs Placat och Påbudh Gamble Monumenter och Antiquiteter. I 1686om
års kyrkolag infördes bestämmelser gjorde kyrkobyggandet beroendesom av

tillståndkungligt 27 kap. 1 § och innebar förbud avyttringmotsom av
kyrkliga inventarier 26 kap. 6 §. Bestämmelserna knappast från börjanvar
avsedda främja antikvariska intressen, de kom successivt få så-att attmen en
dan betydelse. Inledningsvis utövades tillsynen det kyrkliga byggnads-över
väsendet landshövdingarna. kungligt årI brev 1759 utfärdades emeller-ettav
tid bestämmelser granskning kyrkobyggandet central statligom av genom en
myndighet.

års förordning1776 angående de publika byggnaderna

Genom denna förordning lades tillsynen offentligt byggande på årdetöver
Överintendentsämbetet,1772 inrättade medan besluten skulle stadfästas av

Kungl. Majzt. förordningen ocksåI ägnades uppmärksamhet privatperso-
inventarier i kyrkorna epitafier så sådanam.m., inventarier inteattners

tillåtasskulle förfula kyrkorummen.
tillståndsfunktionemaTillsyns- och kom delas så främst de tekniskaatt att

Överintendentsämbetetoch ekonomiska frågorna handhades medan denav
kulturhistoriskt inriktade kontrollen, särskilt med avseende de kyrkliga in-

årventariema, lades den 1786 reorganiserade Vitterhetsakademien, vari
riksantikvarien sekreterare officio.var ex

års1828 förordningI forntida minnesmärken föreskrevs allmän in-om en
ventering rikets kyrkor, vilken utfördes under de följande två åren. I för-av
ordningen upprepades i huvudsak redan gällande regler kyrkliga inventa-om
rier. Bestämmelserna utvecklades saklig årsändring i 1867större för-utan
ordning med 9 §l förbud nedbrytning, förän-upptogs ett motsamma namn.
dring eller användning för ändamål "äldre kyrkor med tillhörandeannat av
byggnader gravvårdar och andra fasta minnesmärken, föregåendesamt utan
prövning Kungl. Majzt. I 10 § förbjöds avyttring rörligt godsav utanav
kungligt tillstånd. Runstenar hotades nötning skulle flyttas, nöd-som av om

biståndvändigt med Vitterhetsakademien. Kyrkklockor fick dock avyttrasav
efter hembud till kronan och omgjutas, de förstäven dokumenterades.om
Bestämmelserna integällde privatägda kyrkliga inventarier.
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sekelskiftet

KonstakademienfrånKungl. Majztrestaureringsfrågan tillskrivelse iEn
utredningsverksamhet bygg-ochdebattlångvariginledde1902år avomen

Överinten-tillskrivelseuppdrog iEcklesiastikdepartementetnadsskyddet. en
förslag till hurår lämna1904Vitterhetsakademienochdentsämbetet att

Överintendentsämbe-kyrkoärenden.vissaavlastasskulle kunnaKungl. Majzt
deför utvecklakommissionår 1907tillsatteVitterhetsakademienoch attentet

skyddsfrågoma iockså undersöka störreförefterfrågade förslagen attmen
skala.

Åren och skyddssystemregistrerings-två förslag till1912 lades1911 och
kulturhisto-ochpå "konst-gickFörslagenfram.byggnaderbl.a.för ut att

"byggnader medfalleti andradetfrån historisk tid",minnenriska resp.
skyddasdärmedregistreras ochintresse" skullekulturhistorisktellerkonst-

enskilt ägdamedgivande. FörMajztsKungl.förändringrivning ochfrån utan
iFörslagensamtycke.registreringen kräva ägarens stortbyggnader skulle var

riksantik-myndighet,skapandetförutsattedet ettlikasett av en nyenamen
uppgifterna skulle lösasförutsattedet andravarieämbete, medan att av en av-

Överintendentsämbetet.inomdelning
År löneregleringomorganisation ochangåendeBetänkandeförelåg1915
Överintendentsämbetet organisa-behandladesbetänkandet utöverIm.m.av

byggnader konstnär-tillhörigaförmed skyddtionsfrågor staten avsystemett
påskulle föraskonungendevärdekulturhistorisktellerligt att uppavgenom

ÄvenÖverintendentsämbetets skullekyrkornatillsyn.underställasochlista
efterskulle skestadsplanerfastställelseochtillsynfå bättre enaven

År omorganisationen1918 skeddegranskning ämbetet.kulturhistorisk av
Överintendentsämbetet Byggnadsstyrelsen.tillombildadesvarvid

kungörelseårs1920

bygg-och offentligakulturminnenbåde kyrkligaförSammanfattande regler
rörandeföreskrifter1920:744 medkungörelsenimeddeladesnader i övrigt

års förord-1776författningvilkenbyggnadsväsendet,offentligadet ersatte
granskningochför förberedelsereglerdetaljeradeinnehöllKungörelsenning.

offentligaföreskrevbyggnadsprojekt ochoch andra allmännastatliga attav
byggnader,Offentligaunderhållas omsorgsfullt.vårdas ochbyggnader skulle

värde betraktakonstnärligtellerkulturhistorisktgrund att somvaravsom
respekt förnödvändigt och meddetändras endastminnesmärken, fick varom

Ritningarlämpligtskulle bevarasdelar sätt.byggnadens värde. Borttagna
enligt dessariksantikvarien. DetByggnadsstyrelsen ochinsändas tillskulle

Kungl.dock skärpasskyddet kunderelativtföreskrifter attgenomsvaga
offentlig byggnadbestämdeByggnadsstyrelsenförslagMajzt att enav

lämpadsärskild därefteråtnjutabyggnadsminnesmärkeegenskapskulle i av 341
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omvårdnad. Sådana byggnader skulle uppföras på förteckning och fick inte
Kungl. Majzts tillstånd rivas, överlåtas, flyttas,utan ändras eller användas till

ändamål förminskade deras värde. För slotten och andra särskilt kvalifi-som
cerade byggnadsverk skulle slottsarkitekt förordnas. De första byggnadsmin-
nesmärkena 242 stycken beslutades år 1935, och tryckt förteckningen- -

dem år 1938.över utgavs
För de kyrkliga kulturminnena infördes 1920 års kungörelsegenom en

delvis reglering. Kyrkobyggnader, inbegripet kapell, gravkor, klock-ny
staplar församlingshus,och utvidgningar kyrkogårdar och begrav-samt av
ningsplatser ñck inte förberedas eller i bruk föregående samrådtas medutan
Byggnadsstyrelsen och riksantikvarien beslut Kungl. Maj:t. Det-samt av

gällde överlåtelse eller användning för ändamål kyrkobygg-samma annat av
Ändringnader. kyrkobyggnaden eller kyrkogården krävde Byggnadssty-av

relsens tillstånd.
Under 1950- och 1960-talen ändrades eller påverkades regelsystemen för

kyrkorna på olika Byggnadslovplikt infördessätt. för kyrkobyggnader. Till-
ståndsplikten vad kyrkogårdar och begravningsplatser och än-avser nya
dringar dem överfördes år 1963 till begravningskungörelsen 1963:540.

ÅrLänsstyrelserna årblev 1976 tillståndsmyndighct för dessa. 1967 över-
Riksantikvarieämbetet helt den kulturhistoriskttog motiverade tillsyns- och

tillståndsfunktionen enligt års1920 kungörelse. Riksantikvarieämbetet över-
också regeringens beslutsfunktioner beträffandetog de kyrkoma.nya

F ornminnesvårdskommi ttén

Fomminnesvårdskommittén tillsatts år 1913 lämnade år 1921 sitt betän-som
kande SOU 1922:1 1-12. Betänkande med förslag till lag angående kultur-
minnesvård organisation kulturminnesvården.samt Lagförslaget hade iav

följande konstruktion. Kulturhistoriska minnesmärkenstort skulle registreras
fyrai olika register, och därmed ställas under det nybildade Riksantikvarie-

ämbetets tillsyn. De olika registren skulle omfatta fasta fornlämningar, forn-
fynd, fasta övriga kultunninnen lösa övriga kulturminnen.resp.

Behovet skydda privatägda byggnader ochatt andra arkitektonisktav vär-
defulla verk fortfarande vari bruk och alltså inte kunde skyddadesom anses
enligt reglerna fornlämningar, framhölls i lagförslaget. Icke statliga,om mer

år50 gamla byggnaderän och byggnadsdelar, vilkas bevarande bedömdes
allmäntutgöra intresse skulle enligt förslagetett kunna registreras Kungl.av

Majzt. För byggnader inte tillhörde kommuner eller landstingm.m. som
skulle för registrering fordras synnerligen kulturhistorisktett värde.stort
Registreringen skulle medföra viss tillståndsplikt för rivning och ändring av
byggnaderna; för de privatägda byggnaderna inskränkte sig dock restriktio-

till motsvarande åtgärder inte skulle få utförasatt under 90-dagarspe-nen en
riod efter anmälan till riksantikvarien, också skulle beredas möjlighet342 som att
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Förslaget kom aldrigbyggnaden i berörda delar.avbildaundersöka och att
fram för riksdagen.läggas

byggnaderskydd kulturhistoriskt märkligaförLag om

Revideradbetänkande SOU 1938:60Kulturminnesvårdssakkunnigas
till fomminneslaginnehöll vid sidan förslagetfomminneslag ettav nym.m.

märkligatill lag kulturhistorisktmotiverat förslagsynnerligen kortfattat en om
naturminnesmär-förslaget lagenförebild förbyggnader. Närmaste var om

mångaoch forinule-från år från vilket förfarandereglerfredande 1909,kens
förmed obetydliga förändringartagits. Förslaget framladesi övrigtringar

1942:354 skydd förlagen1942:8 ochriksdagen prop. antogs som om
märkliga byggnader.kulturhistoriskt

länsstyrelsen "till skyddskyddsföreskrifter meddelasfickEnligt lagen av
trädgårddärtill hörande park ellermärklig byggnad jämtekulturhistorisktför

bereda med hän-för bevara byggnaden ochområde, eljesteller tarvas attsom
däromkringnf. I 3 §erforderligtoch betydelsetill dess utrymmeart an-syn

1-3kunde omfatta. I punktvad skyddsföreskrifternapreciserat angavsgavs
omkringlig-till sin exteriör, interiörfick förändrasbyggnaden inteatt resp.

riks-samtycke. punkt 4-6område riksantikvariens Igande attutan angavs
åtgärder byggnaden olovligen byggdesvidtaantikvarien själv fick om om

vårdkostnaderstå förvårdades, föreläggainteeller ägaren attsamt att om
oskäligt.detta inte var

byggnad skullelänsstyrelsen ansökahelst kunde hosVem attom ensom
omfattningställning till i vilkenskulle i ansökan självskyddas. Sökanden ta

skriftligt medgivandebyggnaden och bifogaskyddas, beskrivaden skulle ett
från den fick skyddas.fastighetens ägare att

inskrivningsmyndighetensedan underrättaLänsstyrelsen skulle attom
dåsärskilt motiveratfastighetsboken. Dettafråga väckts för inskrivning i var

kommandeskulle ha giltighetägarmedgivandet enligt lagen ägare.mot
riksantikvarien fick före-också bestämmelseinnehöllLagen attomen

skyddad.förses med anslag den Dettabyggnaden skulleskriva attatt om var
straff.inte avlägsnas, vidanslag fick äventyr av

riksantik-fick detta intenågon skyddad byggnadVille ändra vägras aven
bekvämlighet skäligen kantilländringen med "hänsynvarien ägarens an-om

åtgärd nödvändig för byggnadenfinnespåkallad", eller "till attsomarmanses
också till ändrade för-Skälig skulletill nytta". hänsynalltjämt skall tasvara

hållanden.
byggnadens bevarandeupphäva skyddet bl.a.Länsstyrelsen skulle varom

Då Riksantikvarieämbetetoskälig kostnad. skulleändamålslöst eller medförde
först höras.

Formuleringamaersättningsrätt.innehöll inga regler ägarensLagen omom
skyddatsmedgivandemedsedan byggnaden ärrättigheter ägarensäven 343--
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påfallande eftergivliga och intryck endast mycket obetydliga kravett attger av
frånkunde ställas anpassning sida till byggnadens kulturhistoriskaägarens

värde. Lagen avsedd kontaktinstrument skydds-änatt ett ettvar vara snarare
instrument. framgårDetta den vikt fästes vid byggnaden för-attav som var
sedd med anslag dess värde och straffsanktionen för den borttogom som

sådanteller fördärvade anslag. Också reglerna i 8 § ändring skyddadom av
byggnad illustrativa. För utarbetande ritning sådanatill ändringsarbetenär av
"äger riksantikvarien, skäligen bör betungas därmed,när ägaren kost-utan

erhållanad för denne biträde byggnadsstyrelsen.av
lagen fanns inget årsI i 1920 kungörelse, byggnadersynsättet att ettav av

visst värde automatiskt skall skyddade. Initiativet till skydd förutsattesvara
utifrån, frånkomma och intresserade, inte från myndigheterna.ägare

Skyddet kunde upphävas Kungl. Majzt det hindrade genomförandeav om
planer, expropriation beviljades eller skyddsföreskriftema eljestav om om

hindrade eller försvarade företag allmän eller enskildavsevärt större nytta.av
Länsstyrelsen fick ansökan riksantikvarien utfärda förbud förenatav

vite åtgärdmed märklig byggnad eller därtill hörande områdemot en om
det kunde det kulturhistoriska åtgärdenvärdet gick helt ellerantas att genom
delvis förlorat. månaderFörbudet gällde och kunde vid synnerliga skälsex
förlängas ytterligare månader.sex

remissbehandlingenI utredningsförslagen hade lämnats yttranden frånav
Nordiska Riksantikvarieämbetets byggnadsminnesavdelning m.fl.museet,

ansåg det inte räckte med det föreslagna frivilliga skyddet. Tankenattsom
ocksåframfördes kommunala byggnader skulle skyddade enligtatt vara

kungörelsen för det offentliga byggnadsväsendet och således Kungl. Majztav
kunna förklaras byggnadsminnesmärken. i lagförslagetDen valda grän-som

mellan skyddsintresset och de enskildas intressen kommenterades isen pro-
positionen: "De sakkunniga ha vid utformningen sina förslag visat full in-av
sikt betydelsen icke obehörigen träda i för andra viktiga in-vägenattom av
tressen."

Samtidigt med införandet års1942 lag genomfördes ändringav en av ex-
propriationslagen 1917:189 för det allmänna möjligheter iatt attge agera
"fall där egendomen inte kan på sätt." Som expropriations-tryggas annat
rekvisit infördes "för bevara kulturhistoriskt synnerligen byggnadmärkligatt
eller synnerligen märklig fast fornlämning kan sätttryggas annatsom
eller erforderligtbereda däromkring" 1 § punkt 12. I expropria-utrymme
tionslagen hade tidigare funnits rekvisit "synnerligen märklig fast forn-som
lämning" områdeoch synnerligen märklig naturbeskaffenhet skulleav som
bli natunninnesmärke", till vilka således parallellbegrepp skapades. Frågaett

expropriation fick endast väckas riksantikvarien och fick ske till för-om av
mån för kronan, kommun eller stiftelse eller förening med särskild förmåga

vård egendomen 108 §.att ta om
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Byggnadsminnesutredningen

år 1953. förslag SOU 1956:26 Byggnadsmin-Utredningen tillsattes Dess
från den 1960 beslutadeskiljer sig i flera viktiga avseenden lagen.nen

därUtredningens förslag inleddes med portalparagraf det fastslogs atten
minnet gångna tiders byggnadsskick, historisktbyggnader bevararsom av av

eller framstående tillhör nationens kultur-betydelsefulla händelser personer
vårdas så bibehålls.skyddas och deras kulturhistoriska värdeoch bör attarv,

Är synnerligen märklig skall den skyddas byggnadsminne.byggnad som
Överinseende verksamheten föreslogs ske Byggnadsminnes-över genom

beståendepå Riksantikvarieämbetet, inte enbartnämnden, placerad men av
tjänstemän.

Administrativt skulle skyddet skötas länsstyrelsen skulle behandlasomav
frånansökningar skydd husens och hembygdsorgan,ägare, expertorganom

från Länsstyrelsen skulle utfärdasåledes inte helst.vem som
särskild föreskriftskyddsföreskrifter för byggnaden och vid behov atten

område hållas sådantskall i skick, byggnadensbyggnaden kringliggande att
icke förvanskas.utseende och karaktär

tvåByggnadsminnen kunde klasser, klass A omistliga byggnader,vara av
övriga. byggnadsminnen skulleinte fick rivas, och klass B För klass Bsom

månader påanmälas till länsstyrelsen hade sig ställningrivning att tatresom
sådant förbud må-till rivningsförbud skulle utfärdas. Ett skulle gälla sexom

möjliggöra förhandling bidrag eller inlösen för hindranader och riv-attom
ningen.

Ändring byggnadsminne skulle länsstyrelsen, för klass Aprövasav av
efter hörande Byggnadsminnesnämnden. Länsstyrelsen skulle vid pröv-av

hänsyn till förändrade förutsättningar inträtt ef-ning ansökan äventa somav
byggnadsminnesförklaringen.ter

årsErsättningsreglema utformades liknande dem i 1952 naturskyddslag. I
övergångsbestämmelse byggnader skyddade enligt 1942att som varangavs

automatiskt skulle skyddade byggnadsminnen. "Synnerligenårs lag vara som
alltså i utredningsförslaget någotmärklig" skulle inte tolkas avgö-som

restriktivt gamla "kulturhistorisktrande det begreppet märklig".sätt änmer
sig mycket vid behovet statliga för vårdUtredningen uppehöll stödav av

åt skattefrågoma,skyddade byggnader liksom enligt direktiven skullesom
föranalyseras för de bevarande förslagatt ett utan attogynnsammase om var

läggas. "Det torde dock icke ankomma utredningen framläggaskulle att
åtgärder skatterättsliga området för tillgodoseendeförslag till det deett av

Även frågan informationkulturhistoriska synpunktema". och kunskaps-om
spridning togs upp.

råder formuleringenviss oklarhet i lagförslaget mellan "är byggnad...En
åtnjuta skydd..."synnerligen märklig, skall den och med ansök-systemet

ningsförfarande och utarbetande skyddsföreskrifter skyddet be-görav som
inte generellt det antyds i formuleringen.roende urval och Ensätt somav 345
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ökad målmedvetenhetgrad i bevarandearbetet ändå frågadetav var om, an-
sökningarna få frånskulle inte komma helst, och utredningen andasvem som

viss optimism det skulle komma bidragsmedel skulle stödjaatten om ettsom
målmedvetet arbete.

1 2 Byggnadsminneslagen.

regelverk infördes frånDet den l januari 1961 med lagen 1960:690,som
1960:161, L3U 1960:32 byggnadsminnen gäller i huvudsak fort-prop. om

farande. Första paragrafen löd: Byggnad bevarar hos gångenegenartensom
tids byggnadsskick eller minnet historiskt betydelsefull händelse, ochav som
med hänsyn härtill synnerligen märklig, måär riksantikvarienatt anse som av
förklaras för byggnadsminne". l §

Skyddet vårdenoch byggnaden reglerades skyddsföreskxifter.av genom
Föreskrifterna fick då så erfordrades "att byggnadenäven kringliggandeavse
område hållasskall i sådant skick, byggnadens utseende och karaktär ickeatt
förvanskas." Skyddet fick ske medgivandeägarens det skulle iutan gör-men
ligaste mån utformas i samförstånd med 2 §ägaren.

Ersättning utgåkunde skyddet medförde "sådan inskränkning i rättenom
nyttja byggnad område,eller kan förfoga däröver allenast påägareatt sättatt

står i uppenbart missförhållande till dess tidigare värde". 5 §som
Vem helst fick ansöka byggnad skulle förklaras för bygg-attsom om en

nadsminne.
Interimistiskt skydd kunde meddelas för månader. Skyddet kundesex se-

dan synnerliga förelågskäl förlängas månaderi taget.om sex
övergångsbestämmelseI skydd byggnad enligt 1942 års lagattangavs av

skulle gälla tills dess byggnaden förklarats för byggnadsminne.
I Kungl. Majzts kungörelse 1960:691 med bestämmelsernärmare röran-

de tillämpningen lagen byggnadsminnen lämnades föreskrif-närmareav om
bl.a. förfarandet, anslag på byggnaden, och register.ter, Läns-om om om

arkitekten och landsantikvarien fick förordningen tillsynsansvarettgenom
vad gäller arbeten avsåg ändring byggnadsminne. förordningensom av an-

slutligen Riksantikvarieämbetet före den l januari 1963 skulleattgavs ta upp
frågan byggnadsminnesförklaring byggnader skyddade enligt 1942 årsom av
lag.

Ändringar byggnadsminneslageni

Genom 1972 års proposition Hushållning med mark och anpassadesvatten
ersättningsbestämmelsema i byggnadsminneslagen till dem skulle gällasom
för inskränkning i förfoganderätten mark. Kvalifikationsgränsenöverannan
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ersättningsrätt "sådanför inskränkning i nyttja byggnadrätten elleratt om-
råde, kan förfoga däröverägaren allenast på står iatt sätt, uppenbartsom
missförhållande till dess tidigare värde" "pågåendemed användningersattes

byggnader eller område försvåras". Syftet bl.a.avsevärt det skulleav attvar
stå klart förväntningsvärden markvärdesstegring inte skulleatt ersättas.om

1972:111Prop. bil. 2 och CU35, 1972:777.

Kulturminnesvård SOU 1972:45

1965 års musei- och utställningssakkunniga MUS 65 hade kultur-
minnesvårdsområdet främst utreda organisations- och ansvarsfördelnings-att
frågor. Direktiven dessutom frågan modemisering och förenklingtog upp om

föreskrifterna det offentliga byggnadsväsendet. Utredningen föreslogav om
omfattande delegering den operativa kulturminnesvården till länsstyrel-en av

fästeDen vikt vid byggnader i fråga skyddssätt skulle be-stor attserna. om
handlas likartat Detta leddeägare. till utredningen ioavsett attvem som var
sitt betänkande SOU 1972:45 Kulturminnesvård lämnade förslag till en om-
fattande revidering byggnadsminneslagen.även av

Enligt förslaget skulle byggnad märklig sitt kulturhisto-som var genom
riska värde länsstyrelsen få förklaras byggnadsminne, och byggnaderav som

hade betydande kulturhistoriskt fåvärde på inventerings-ettsom tas upp en
lista, med innebörden byggnaden inte fåskulle rivas eller ändras förränatt tre
månader efter åtgärden anmälts till länsstyrelsen. Länsstyrelsen hade dåatt
möjlighet frågaväcka byggnadsminnesförklaring eller expropriationatt om av
byggnaden.

De offentliga byggnaderna skulle enligt utredningens förslag skyddas ge-
kungörelse med skyddssystem liknande det föreslogs förettnom en ny som

övriga byggnader. Bestämmelserna skulle gälla byggnader, byggna-statens
der stod under offentlig förvaltning eller tillsyn och kyrkobyggnader.som
Skyddet skulle ske länsstyrelsen beslutade skyddsföresktifter.attgenom om
Det generella skyddet för kyrkobyggnadema enligt 1920 års kungörelse fö-

sålundareslogs upphävt.
Ingenting utredningens förslag vad gäller förändringar i skyddslag-av

stiftningen genomfördes, decentraliseringen handläggningenutom av av
byggnadsminnena till länsstyrelserna prop. 1975/76: 135, KrU35,
1976:440. Riksantikvarieämbetet överinseende tillämpningenövergavs av
lagen och besvärsrätt länsstyrelsens beslut.över

Kulturhistorisk bebyggelse värd vårda SOU 1979:1 7att-

Byggnadsvårdsutredningen, tillsatt år 1976, hade till uppgift utreda stöd-att
formerna för byggnadsvården. Utredningen ansåg långsiktigt skydd skulleatt
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föreslog därför utvidg-fick statligt stöd ochbyggnaderdegaranteras ensom
Ävenbyggnadsminneslagen. byggnaderenligtskyddsmöjlighetemaning av

skyddas byggnadsminnen skulleeller kundeinte skyddades somsom --
sådant skydd skulle villkor for statligtochskyddas frivilligtkunna ettett vara

byggnadsminnesskyddet. Efter-identiskt medfungeraSkyddet skullestöd.
förenat med ersättningsrätt ellerdock intefrivilligt skulle detdet varasom var

straffsanktionsmöjlighet.med
fråganbeslutadesdå statliga stödsystemet1980/81:122 detI togs omprop.

framtiden, bl.a. med hän-diskussion skötsskydd tillutbyggtett menupp
38fanns för kommunerna med stöd §möjlighetervisning till de att avsom

byggnader inte förvanskades, och1959:612 bevakabyggnadsstadgan att
Remissopinionenplan- och bygglagen.hänvisning till den kommandemed

fungerandeinsikt behovetvarit splittrad mellanhade dessutom om av
regleringen litainte utvidga den statliga tilloch viljanskyddssystem utanatt

inteRiksantikvarieämbetet ville ha utökatinsatser. Bl.a.kommunala ett
skydd.

KMLKulturminneslagenl 3.
i kraft den l januari 1989kulturminnen trädde1988:950Lagen om m.m.

tvåUtredningsunderlaget1987/88:104, 1987/88:21.KrUprop. var pro-
Kulturminneslag Ds C 1986:11 Kulturhis-1987:9memorior, Ds U samt

kyrkliga miljön.torisk tillsyn denöver
frånrelativt oförändrade inbyggnadsminnenBestämmelserna togsom

bebyggelseområde skullenyhet kunnabyggnadsminneslagen. En attvar
området inte för sig synnerligenbyggnaderna inomskyddas även var varom

trädgårdomfatta park, ochskyddsreglema kommärkliga och attatt annan
märklig.anläggning synnerligenärsom

anmälningsplikt för bygg-nyhet möjligheten beslutaEn att omannan var
i fråga byggnadsminnen 6 §. En anmälnings-kan kommanader somsom

får månad efter anmälan, länsstyrelsenåtgärd inte utföras förränpliktig en om
frågaantingen väcka byggnadsminnes-inte dessförinnan beslutat attom om

tillåta åtgärden.förklaring eller att
föreslagits ändringdepartementspromemorian Ds U 1987:9 hadeI en av

också"märklig". fördes diskus-"synnerligen märklig" till Därbegreppet en
områdesskydd kulturminnesvård, ledde till slutsatsenförsion attsomom

föreslagna ändringen möjliggjorde skyddinte behövdes dendetta utöver som
bebyggelseområde byggnadsminne. Promemorian hänvisade tillsomav

naturvårdslagenstill aktiv användningskyddssystemet i PBL och en avmer
skyddsmöjligheter.

områdesskyddet till ytterligare diskus-Vid remissbehandlingen togs upp
utgångspunkt i skyddsmöjlighet enligt 86 § byggnadslagension, med den348
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1947:385 gick förlorad plan- och bygglagen 1987:10när trädde isom
kraft. Den avvisades med hänvisning till kort erfarenhet PBL.av

Kyrkliga kulturminnen

Skyddet kyrkor och kyrkogårdar infördes i kulturminneslagens fjärdeav
frågakapitel. I kyrkorna hämtades regler direkt från 1920 års kungörelseom

föreskriftermed rörande det offentliga byggnadsväsendet och för kyrkogår-
del fråndamas begravningskungörelsen 1963:540.

kulturminneslagenI infördes åldersgräns för vilka kyrkor skulleen som
automatiskt skyddade. Sålunda kyrkor, kyrkogårdarär och kyrko-vara nu

från årföre 1940 skyddade generellt, medan byggnader ochtomter nyare an-
läggningar kan skydd Riksantikvarieämbetet beslutar det. Kra-ettges om om

kyrka skulle godkännas Riksantikvarieämbetet bort.vet att togsny av

Statliga byggnadsminnen

Genom förordning 1988:1229 statliga byggnadsminnen upphäv-om m.m.
des 1920 års kungörelse föreskriftermed rörande det offentliga byggnadsvå-
sendet. Enligt förordningen kan statliga byggnader skyddas statligasom
byggnadsminnen med skyddsföreskrifter och villkor i övrigt lika dem som
gäller andra byggnadsminnen. Regeringen beslutar statliga bygg-om nya
nadsminnen handläggningen och tillsynen i övrigt åvilar Riksantikvarie-men
ämbetet. Förordningen innehåller regler slottsarkitektäven och kul-om om
turhistorisk tillsyn statliga byggnader inteöver byggnadsminnen. Se-ärsom

årdan 1995 finns skydd för statliga fastigheteräven ett representerarsom en
viktig del det nationella kulturarvet. Regeringen beslutar vilka de ochärav
hur de skall skyddas SFS 1995:982.

Ändringar kulturminneslageni

Den april 1995l ändrades reglerna för överklagande beslutav
prop. 1994/95:27, bet. l994/95:JuU6, SFS 1995:72. Kammarrätten ersat-

med allmän förvaltningsdomstol, dvs. länsrätt första prövnings-tes som
instans. Prövningstillstånd erfordras för föra ärende vidare tillatt ettnumera
kammarrätten.

Handläggningen kyrkoärenden överfördes den l juli 1995 till länssty-av
relserna prop. l994/95:208, bet. 1994/95:KrU29, SFS 1995:560.
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naturvårdslagstiftningNaturskydds- och2

naturvårdslagstiftningen. Frånintresseförskjutning har skett inomtydligEn
estetisk och människocentreradseklets början ha uttrycktvid natur-att en

lagstiftningen vid seklets mitt social- och rekreationsresurs-skyddssyn blev
då Naturskydd blev naturvård.människocentrerad. Dagensinriktad ävenmen

naturvårdssyn;vetenskaplig och resursbevarandelagstiftning präglas av en
mångfald såledesmiljövård. Bevarande biologisknaturvård blivithar ärav

naturvårdsmål. Begrepp landskapsbild, skön-dagens helt dominerande som
efterhand skjutits i bakgmnden.och kultur harhet

Äldre2. 1 lagar

naturminnesmärkensfredandeangående nationalparkerårs lagar och1909

år 1904,riksdagsmotion Karl StarbäckinitieradesLagarna av somav en
års åtgärder för vårttill 1907 Betänkande rörande till skydd landsledde fram

områdesskyddnaturminnesmärken. Det tidigaste instrumentet förochnatur
naturvård nationalparken, endast kunde inrättas statligför blev mark.som

Även naturminnesmärkens fredande kunde i princip begrän-med lagen ettom
område skyddas.sat

1909:102, 1909:56angående naturminnesmärkens fredande prop.Lagen
"område eller...naturföremål, särskilt in-möjlighet fridlysa äratt som avgav

kännedomen landets eller grund märklig naturbe-för naturtresse om av
eljest böra för framtiden skyddas.... Ansökan förseddskaffenhet medsynes

beskaffenhetuppgifter naturrninnesmärkets och läge för-samtnoggranna om
till länsstyrelsen. Om skeddetill bestämmelser skulle insändas dettaslag av

någon skulle dennes medgivande fogas till ansökan. Denän ägarenannan
då giltig kommande Ansökan skulle kungöras länsstyrel-blev ägare.mot av
på bekostnad, för eventuella rättshavare skulle sig tillsökandens att gesen,

sådana fanns och Vetenskapsakademien tillstyrkte skullekänna. Om inga sö-
området,bekostnad utmärka och inhägna varefter skyddetkanden egen

kungjordes det allmännas bekostnad. Sökandenbeslutades och ansvarade
stånd.för utmärkning och inhägnad hölls i Länsstyrelsen ansvarade föratt att

områden Fridlysningen kunde bl.a.fridlysta hölls förtecknade. upphävas om
förhindra afsevärt försvåra"naturminnesmärket finnes eller företag störreav
Område interimistiskt,allmän eller enskild nytta". kunde skyddas baramen

uppstått ansökan ingivits.hot sedanmot som
ocksålagen fanns bestämmelser fridlysning och djurI växter utanom av

områdesärskilt fridlystes, förbud skyltar utomsättaatt ett samt attom upp
bebott hus eller affär.

350



Bilaga 2

En möjlighet expropriera mark för genomföraatt skydd naturmin-att som
nesmärke område synnerligen märklig naturbeskaffenhet infördesav av ge-

expropriationslagen 1917:189.nom

års1952 naturskyddslag

Underlag för naturskyddslagen prop. 1952:188, L3U 281, 1952:688 var
SOU 1951:5 Förslag till naturskyddslag betänkande avgivetettm.m, av
Naturskyddsutredningen, tillsatt år 1946. lagenI de äldre bestämmel-togs

nationalparker och naturminnesmärken in. Samtidigtserna om antogs en
strandlag där begreppet strandskydd introducerades.

Kriterierna för naturminnesmärke oförändrade från 1909 års lag, dockvar
med tillägg för "skönhet" och "egenart". Benämningen ändrades till natur-
minne. Fridlysning natunninne skulle kunna ske samtycke.ägares Enav utan
ersättningsregel introducerades därför: "Medför fridlysning sådan inskränk-
ning i bebyggarätten mark, kan nyttjaatt ägaren marken allenast påatt sätt

står i uppenbart missförhållande till dess tidigare värde, eller tillskyndassom
honom eljest hanavsevärt berättigadär till ersättning kronan för denmen, av
skada han lider.

I lagen meddelades också bestämmelser naturparker. Områdenom som var
väsentlig betydelse för befolkningens umgänge medav kunde mednaturen

samtycke fridlysas.ägarens
Bestämmelser till skydd för landskapsbilden infördes. Samråd med läns-

arkitekten borde sålunda föregå arbetsföretag väsentligt ändrade land-som
skapsbilden. Länsstyrelsen kunde förordna tillståndsplikt för täkterom som
väsentligt kom påverka landskapsbilden. Den tidigareatt bestämmelsen attom
skyltning kunde förbjudas återkom i utvidgad och kraftfull form.mer

Reglerna förfarandet för få naturminne fridlyst återfannsattom ett i
kungörelse 1952:821 med bestämmelsernärmare rörande tillämpningen av
naturskyddslagen. Den ville ha område fridlystett naturminnesom som
skulle till länsstyrelsen lämna fullständiga upplysningar området, dessom

ochägare grunden för det borde skyddas. Länsstyrelsenatt skulleom sedan
förelägga dem kunde ha ersättningsanspråk anmäla detta.som att

2 2 Naturvårdslag.

fortfarandeDen gällande naturvårdslagen 1964:822 trädde i kraft den ja-1
nuari 1965 prop. 1963:71, 1964:148, L3U4l. Lagen bygger på förslag av

års1960 naturvårdsutredning i betänkandet SOU 1962:36 Naturen och
samhället.
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"Område fin-introduceradesnaturvårdslagenGenom naturreservatet. som
betydelse för känne-grund sinvårdasellersärskilt skyddasböra avnes

beskaffenhet...ellereljest märkligaskönhet ellersinlandetsdomen natur,om
friluftsliv". Be-för allmänhetensbetydelseväsentligområdetemedan är av

dänned.naturpark försvanngreppet
värdekriterier Be-behölls ochNatunninne naturreservat.somsammagavs

egentligtinförtsDåalltså."egenan" försvann ettnaturreservat somgreppet
naturrninnen till gällabestämmelsernainskränktesområdesskydd attom

formuleringmedområde däromkring,föremålet ochsjälva ett somsamma
fomlämningsområde: krävs för bevara...vadförår 1942 gälltsedan attsom

nödigtoch betydelsetill dessmed hänsynnaturföremålet beredaoch ut-art
däromkring".rymme

ytterligare. Täkterlandskapsbilden skärptesförtill skyddReglerna utom
arbetsföretag be-samrådsplikten förtillståndspliktiga,blevhusbehovstäkter

tillståndsplikt för bebyggel-förordnalänsstyrelsenochhölls, rätt att omgavs
områden.särskildainomarbetsföretagoch andrase

"sådanvid in-skulle inträdaenligtvid beslutErsättningsrätten ovan
marken allenastanvändakanmark,bebygga ägarenskränkning i rätten attatt

till-tidigare värde, ellermissförhållande till dessstår uppenbartisätt som
men..., dvs.föreskriftersådana avsevärteljesthonomskyndas genom

naturrninnen.gällde förtidigare lagenkriterier i densomsamma

Ändringar naturvårdslagenav

År markanvändning"pågåendeersättningskriteriet till avsevärtändrades1972
uteblivenförväntningsvärden för rättSyftetförsvåras". att tat.ex.att uppvar

CU 35,bil. 2 och1972:111Prop.skullegrustäkt inte ersättas.en
1972:779.

Strandskydd, Land-Naturvård1974: lutredningen Ds JoEfter
naturvårdslagenändringar iskedde antalFörvaltningskapsvård, störreett

portalparagra-Hänsynskraven i1974:1025.SFS1974:166, 52,JoUprop.
undvikas,skada åeljestarbetsföretag ellervid"Kanfen skärptes: naturen

motverka ska-ellerför begränsabehövsåtgärder vidtagasdeskola attsom
åtgärder för be-vidtagasskola skäligaformuleringdan. Tidigare attvar

skadan".motverkaellergränsa
med be-§ försvann ochreglerats i 19Landskapsbildsskyddet ersattessom

åtgärdersärskilda behövs"Område vilketnaturvårdsområde. inomgreppet
den begränsa-med hänsyn tillvårda naturmiljönellerskyddaför att men som

lämpligen böråtgärdema...ej avsättasomfattningende naturreser-somav
effek-landskapsbildsskyddetändringenmedvat.... Syftet göraatt mervar

vad skyddetskulle klartikraftträdandetredan viddettivt att varagenom
utgåinte skulle kunnaersättningi sak ochinnebäraskulle att
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Genom lagändring prop. 1981/82:220, JoU 1982/83:4, SFSen
1982:1097 infördes den begränsningen i §7 fårinte avsättasatt naturreservat

ändamålet kan uppnås med användande naturvårdsområde, dvs.om utanav
ersättning utgår.att
I samband med plan- och bygglagens och naturresurslagens tillkomst

skedde samordnande ändringar i naturvårdslagen prop. 1985/86:90, BoU
1996/87:4, SFS 1987:133. Kvalifikationsgränsen för ersättning såändrades

ersättning utgåskulle pågående markanvändning berördinom delnäratt av
Ävenfastighet försvårades. i 19 § infördesavsevärt uttrycklig bestämmel-en

denna skulle förgälla bildande naturvårdsområde.gräns Möjlighetenattse av
öppnades för till kommunerna delegera bilda ochrättatt att naturreservat na-
turvårdsområden 43 §.

Kulturpräglad naturmiljö infördes begrepp i naturvårdslagen årettsom
1991 SOU 1990:38, l990/9l:90, SFS 1991:641. Lagens tillämpbar-prop.

kultunniljöerhet förtydligades således ändring i 3 "Medgenom a av-
seende den kulturpräglade naturmiljön lagen tillämplig måni den skyddär

gäller enligt lagen 1988:950 kultunninnen m.m.om
Samrådsreglema i 20 § ändrades så länsstyrelsen förbjudarättatt attgavs
företag eller anvisa lämpligare plats för det. Ett skyddsinstitut förett nytten

biotoper infördes ändring 21 Biotopskyddet utveckladesgenom av genom
ändring SFS 1993: 1086 i naturvårdsförordningen 1976:484. Vissaen

biotoper blev generellt skyddade såsom alléer, odlingsrösen, pilevallar och
i jordbruksmark. För andra uppräknade slag biotoper kundestenmurar av

länsstyrelsen särskilt besluta skydd. Våtmarker skyddades inom vissaom ut-
pekade län och kommuner.

Delegationsmöjligheten till kommuema enligt 43 § naturvårdslagen utvid-
gades till gälla beslut natunninnenäven och vissa.samråd.att om

2.3 Miljöbalk

994/95 MiljöbalkProp. 1 :1 0

betänkandet SOUI 1993:27 Miljöbalk, huvudbetänkande Miljöskydds-av
kommittén föreslogs i enlighet med riksdagens uttalande i samband med be-
handlingen 1990/91 års miljöpolitik rad lagar på miljövårdsområdetattav en
skulle läggas till miljöbalk. De centrala lagarna naturvårds-samman en var
lagen och miljöskyddslagen, miljöbalken skulle få speciell ställningmen en

naturresurslagen med dessäven grundläggande hushållnings-attgenom
bestämmelser ingick. Naturvårdskapitlet innehöll i sak inga omvälvande för-
ändringar, frågadet total omredigering i förhållande till denmen var om en

naturvårdslagen.gamla
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mål och princi-inleddes med grundläggandei propositionenLagförslaget
delmålen. Därefter följdeingickvården kulturmiljönvari ettsom avavper,

frånhushållningsbestämmelsemaaktsamhetsregler ochallmänna naturresurs-
lagen.

skyddsin-naturvård återfanns de hittillsvarandetredje avdelningenI om
naturvårdsområde. propositionen infördesoch Inaturreservatstrumenten pa-

kulturvårdsområde med i principochkulturreservatrallellbegreppen samma
samrådsområde, detfanns kvar liksomskyddsinnehåll. Naturminne senare

återfannsBiotopskyddet under skyddarbetsföretag.avsnittet vissaunder om
saklig förändring.och djurlivetför växt- utan

miljöbalktillförslagNytt

regeringsskiftet hösten 1994.samband medtillbaka iPropositionen drogs
Miljöorganisationsutredningen Miljöbalksutred-tillTilläggsdirektiv gavs

miljöbalk rad speciellaförslaget tillsyfte kompletteraningen med att en
jord- och skogsbruketsoch reglerså vattenlagenpunkter, bl.a. röratt som

lämnat för-Utredningen hararbetas in i miljöbalken.miljöpåverkan skulle
samordnad miljö-skärpt och1996:103 Miljöbalken. EnSOUslaget

hållbar utveckling.förlagstiftning en
små Naturvårdsområdeskillnader.kultunniljövården innebär förslagetFör

föreslås parallell medkunna inrättasföreslås Kulturreservatbort.tas som en
Bestämmelservärdefulla kulturpräglade landskap.för bevaranaturreservat att

överlappande tillämpning med KMLnaturvårdslag hindrarnuvarandei som
föreslås avskaffas.

Byggnadslagstiftningen3

efterhandtvå grundläggande regelverkbyggnadslagstiftningen har skildaI
byggnaders egenskaperbyggande ochsammanförts, dels lagstiftningen om

regleradesåterfanns i byggningabalken,vadursprungligen, utöver somsom
lagstiftningdels denbyggnadsordningar för städerna,lokala omgenom

fastighetsreglering erfordradesoch förmarkåtkomst för offentliga behov som
Bevarandefrågor företeelser iändamålsenligt stadsbyggande. ärför ett sena

frågor prydlighetsfrågorestetiska ochTidigastlagsammanhang.dessa togs
byggnadsordningama.från enbart i de lokalabörjanupp,
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Äldre3 1 reglering.
byggnadsstadga1874 års städerför rikets

Stadgan innehåller inga bestämmelser till bevarandeintressen,varatarsom
någraväl estetiska intressen.värnar I 12 § vilka hän-men som om som anger
skall vid uppgörande stadsplan "Stadsplan bör såtas attsyn som av anges

skönhetssinnets anspråk påuppgöras...samt fritt omväxling ochutrymme,
prydlighet". De krav ställs på byggnader främst sundhet ochsom avser
brandskydd, i 30 § finns krav i någon mån estetiskt: "Bygg-ärettmen som

månad utvändigt strykas med oblandad hwit färg, bör färgen lämpasutan
så, han icke blir för menlig eller beswärlig."ögonenatt

1907 års lag angående stadsplan tomtindelningoch mm.

Lagen 1907:67 angående stadsplan och tomtindelning syftade främst till att
reglera förhållandena mellan det allmänna och fastighetsägarna stads-när en
plan skulle genomföras så fastighetsägarna deltog i kostnaderna föratt att ge-
nomföra planen, i första hand gatubyggnadskostnader. Lagen hade förberetts

Årkommittébetänkande år 1904. 1917 hela lagen oförändradett togsgenom
in kap. l iden då lagen 1917:269 fastighetsbildning i stad.som nya om

År 1909 korn Betänkande med förslag till byggnadsstadga för riket avgivet
kommitté tillsatt år 1907. kommitténsI uppdrag ingick ställningav en att ta

till skrivelse från riksdagsmannen Karl Starbäck "till förekommande i stä-en
derna af byggnadsföretag, inverka ofördelaktigt offentliga byggna-som
ders eller platsers utseende".öppna I kommitténs förslag fanns bestäm-en
melse byggnadsnämnden fick förbjuda byggnadsföretagatt innebarett som

"intrycket af byggnad af historisk eller konstnärligatt betydelse förvan-en
skas, sig byggnadsföretaget afser sådanändring af byggnad eller uppfö-vare
rande eller förändring byggnad i densammas närhet". Bestämmelserav annan

ocksåfanns kompetenskrav i estetiska frågor för dem ansvarigaom som var
byggandet. Någonför byggnadsstadga tillkom dock inte förrän år 1931.ny

Överintendentsämbetet århade 1914 i yttrande förslaget till byggnads-över
stadga lämnat fullständigt omarbetat förslag fråganoch utreddesett vidare i
Bostadskommissionen.

Expropriationslag

Expropriationslagen 1917:189 fick från början bland mångaettsom expro-
priationsobjekt "Synnerligen märklig fast fornlämning" tillsammans med
"område synnerligen märklig natur-beskaffenhet". I dessa fall skulle frågaav

expropriation endast kunna väckas Vitterhetsakademien Veten-om av resp.
skapsakademien. Möjlighet expropriera kulturhistoriskt synnerligenatt märk-
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samband med lageni lagen iår 1942 införasskulle förstlig byggnad att om
infördes.byggnadermärkligakulturhistorisktskydd för m.m.

byggnadsstadgastadsplanelagårs ochI 931

L11931:79, U 27,tomtindelning prop.angående stadsplan ochLag
Förslag till stads-SOU 1928:5betänkandetunderlag1931:142 hade som

yttrandeninnehållande utlåtanden och1929:38,SOUbyggnadslag, samt
förslag.dettaöver

byggnadsstadga med prop.således 1874 årsår 1931Först ersattes en ny
LlU gångenförstauppträdde för1931:364. Här28, SFS1931:192, en se-

formulering:känddermera

Åt formarkitektoniska ochövrigt givas denskall ibyggnads§ 42 yttre
byggnadsnämndenfordra ochgårdsbildenochfärgden gatu- somsom

och för sig för godutseende isåväl för byggnadenslämpligfinner som en
helhetsverkan."

föregående paragrafer med detalje-påsyftar"i övrigt"Formuleringen sex
anordnas. Be-hänseende skullebyggnad ihuranvisningarrade yttreenom

årtill 1987.olika benämning framundersedan vidarelevdestämmelserna
byggnadsord-återfunnits i vissabestämmelsemotsvarandehadeTidigare

byggnads-bestämmelse iallmänt gällandesåledes inteningar, ensommen
stadgan.

också:värden infördeskulturhistoriskaförförvanskningsförbudEtt

byggnad historiskskall vaka däröver,Byggnadsnämnden§ 66 att av
byggnader,förvanskas ochbetydelse ickekonstnärligeller att som upp-

till ellerlämpligt ansluta sigsådan byggnad, sättgrannskapetföras i av
sig densamma.underordna

fråga byggnadslov anled-prövningvidbyggnadsnämndenFinner av om
byggnadsnämnden innanharfarhåga berörda hänseende,itillning att,

yttrande.byggnadsstyrelsensinhämtaärendet avgöres,
Är fast fornlämning,berörandeeller arbete,nybyggnadfråga annatom

dylika min-föreskrifter till skyddandegällandetillse,nämndenskall att av
inhämta riks-skall nämndenärendetiakttages. Innan avgöres,nesmärken

yttrande."antikvariens

kulturhistoriska bestämmelsen iverkandegenerelltden förstaDetta var
Även år 1987.i olika form tilllevde vidaredennabyggnadslagstiftningen.

år 1959 till "större"värde" och1947 tilländrades"Betydelse" senare,
länsarki-byggnadsnämnden och inte hellertilltroddes intevärde". Dessutom

ecklesiastikangående tillämpningl935:19kungörelseitekten, tex. avsom
prästgårdar självfråga kunnaår 1940 idenna rollboställsordning fick attom

identifiera värdetbaraskulle tillvärdethur attavgöra tas vara,
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Likartade formuleringar den här citerade 66 § hade föreslagits isom
Överintendentsämbetets yttrande år 1914 års1909 förslag tillöver bygg-ny
nadsstadga.

3.2 Byggnadslag och byggnadsstadga 1947 och 1959

Stadsplaneutredningen år 1942 avlämnade följande betänkanden: SOU
1942:27 Betänkande med förslag åtgärdertill för snabbare handläggning av
stadsplane- och tomtindelningsärenden, SOU 1943:30 Betänkande med
förslag till vissa ändringar i byggnadsstadgan och SOU 1945:15 Betänkan-

förslagde med till byggnadslag och flertal andra författningar.ett
L1U45,I den byggnadslagen prop. 1947:131, 1947:385 träddenya som

i kraft den l januari 1948 infördes byggnadsförbud till skydd för bl.a.ett
kulturmiljön. 86I § under rubriken Bestämmelser för stad stadgas sålunda:
"Finnes område...böra skyddas på grund naturskönhet, växtlighet ellerav
andra särskilda naturförhållanden eller med hänsyn till förefintlig från kultur-
historisk eller konstnärlig synpunkt värdefull bebyggelse, fasta fornlämningar
eller andra minnesmärken Konungen förordnaäger nybyggnad får före-att

länsstyrelsens tillstånd. må tillståndtagas utan vägras avsevärtom men
därigenom tillskyndas markens skäligägare, ersättning därför gives."utan att

Samma formulering återfanns i 122 § avseende landsbygd, medmen
länsstyrelsen beslutande. Denna paragraf upphävdes år 1972 SFSsom
1972:775 och 86 § gjordes tillämpbar överallt med länsstyrelsen beslu-som
tande. Passusen "naturskönhet, växtlighet eller andra särskilda naturförhål-
landen hade årredan 1964 tagits bon i samband med naturvårdslagen in-att
fördes där motsvarande landskapsbildsskydd infördes i 19ett

L1UI 1947 års byggnadsstadga prop. 1947:211, 1947:46, 1947:390
behandlades de förutsättningarna förnärmare byggandet. 26I § deangavs
villkor skulle uppfyllas för bebyggelse inom stadsplan. Punkterna 16-18som

avsågav 19 estetik, kulturminnen och naturförhållanden:

"16 eljest dvs. inteäven bara i fråga allmännaatt byggnaderom som
avhandlas i pkt 15 skönhetssinnets fordringar beaktas och skäliga anspråk

reda, sundhet, omväxling och trevnadutrymme, bliva tillfredsställda;
17 historiskt, kulturhistoriskt eller estetiskt värdefullaatt byggnader och
stadsbilder sådana platser, grund sin belägenhet,samt växtlig-som av
het eller naturförhållandensäregna särskilt tilltalande, så långtäro möjligt
skyddas och bevaras och tvingande skäl förstöras eller skadas;utan
18 skyldigheten bevara fasta fornlämningar iakttages;..."att att

Bestämmelsen byggnads anordnande, 42 § i 1931 års stadga, in-yttreom
53 § med formulering, ordet arkitektonisktogs strukits.som utom attsamma
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stycketändringar. Förstamed66 § endaståtergavs den äldre smärre82 §I
byggnad"Byggnadsnämnden skallvaka överlydelse:följandefick att avnu

förvanskas och bygg-värde ickeeller estetisktkulturhistoriskthistoriskt, att
byggnad, på lämpligt anslutasådan sättuppföras i grannskapetnader, avsom

uppträdde härkulturhistorisktdensamma." Ordetsigunderordnatill ellersig
Byggnadsstyrelsen för-medSamrådsskyldighetengången.förstaför om

kvarstod.fornlämningarRiksantikvarieämbetetoch medvanskning om

byggnadsstadgaårs951 9

År byggnads-och infördes1959:611byggnadslagenändrades1959 en ny
för den1959:612. Underlaget26, SFS1959:168, L3Uprop.stadga nya
betänkandetlämnatbyggnadsutredningen1951 årsbyggnadsstadgan somvar

hade dessutomUtredningenbyggnadslagstiftning.Förenklad1957:21SOU
sig.Saneringsfrågan överlämnad tillSOU 1954:31fått

hur planläggningbestämmelserintogsårs byggnadsstadga1959I om
"Områden medfrån synpunkt.allmänså blev lämplig sär-denskulle ske att

bebyggelse med särskiltnaturförhållanden,ellernaturskönhetskild säregna
skönhetssynpunktsynpunkt ellerkulturhistoriskellerhistoriskvärde urur

såvittfriluftsliv skolabehövliga förellerlämpadeområden ärosamt som
från 1947iFormuleringenbevaras." 9 § ärmöjligt stort tagensom synes

16-18.§ punkternaårs stadga, 26
planläggning skullepå vidställdes kravstadsplan12 § taI att manom

trevnadssynpunkter.ochbl.a. skönhets-tillhänsyn
försvann.utformningbyggnadsföreskrifternadetaljeradeDe yttreom

"Nybyggnad"under rubrikenplaceradesoch hänsynutformningKraven
följande ly-till 38 medsammansmältesoch 82 §§gamla 53där de en ny

delse: v
Åt sådan utformning och färg,givasbyggnads skall§"38 yttre som

såvällämplig förbefinnesfordrar ochlandskapsbildenellerstads- som
helhetsverkan.godför sig förbyggnaden i och som en
kulturhistorisk eller konstnärlighistorisk,värdeByggnad större urav

å själva byggnadenarbetenmå förvanskas sigickesynpunkt genomvare
fastaOm skyldighet bevaragrannskapet.bebyggelse ieller attgenom

stadgat."särskiltfornlämningar är

"om byggnadsursprungliga kontext,från sinflyttades därmedReglerna
i huvud-byggnadslov. Paragrafenomm.m.anordnandeyttre gavsresp.

imedan bestämmelsen andra53formulering tidigaresak somsamma
meningen för-skärptes i denfrån 82 Dentidigarestycket attövertogs

byggnadsnämnden skulletidigarebarainte ske, intevanskning fick attsom
värdePreciseringen till "byggnaddet inte skedde. störrevaka över att av var

Någradå det hette "värde".förhållande till tidigarebegränsning idock en
inte utläsas.förarbetena kanmotiv i358
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56 § införsI bestämmelser byggnadsnämndens uppgift tillseattom att ett
byggnadslov inte stred bl.a. naturskyddslagen. Kravet tidigaremot som
fanns i 82 § samråd med Riksantikvarieämbetet fornminnen där-om togsom
med bort, och med hänvisning i 9 och 38 §§ det fom-ersattes atten om om
lämningar särskilt stadgat. Förarbetena ingen förklaring till bygg-var attger
nadsnämndens skyldighet samråda fornminnen skulle utgå, samtidigtatt om

motsvarande skyldighet tillkom frågai naturskydd, strandskydd,som om
vägfrågor etc.

Gamla StanLex

I expropriationsutredningens betänkande SOUI 1962:24 Expropriation för
sanering historiskt eller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, föreslogsav en

44 § i byggnadslagen, med innebörden Konungen fick medge stadattny a en
lösa in område med äldre bebyggelse, det kulturhistoriskaatt skälsom av var

angeläget hålla i värdigt årsskick. 1917 expropriationslag ändradesatt i kon-
sekvens såhärmed expropriationsrekvisitet synnerligen märklig byggnadatt
ändrades till synnerligen märklig bebyggelse. Syftet underlätta plan-attvar
mässig sanering med bevarandesyfte hela kvarter, och förekomma speku-av
lationsköp. Lagen klart sikte förhållandena i Gamla i Stockholmtog stan

L3Uoch beslutades år 1963 prop. 1963:46, 13, SFS 1963:218.
GamlaLex Stan blev kortlivad. Genom 1971:916 prop. 1971:122 upp-

hävdes 44 § i byggnadslagen då ansågsden obehövlig i samband med än-a
dringar SFS 1971:915 skedde i expropriationslagen. Expropriationsom
fick ske för bevara historiskt eller kulturhistoriskt märklig bebyggelseattnu
eller märklig fast fornlämning eller bereda erforderligt däromkring.utrymme
Synnerligen märklig" försvann sålunda expropriationsrekvisitsom men
kvarstod för skydd byggnadsminne. heltEn expropriationslag tillkomsom ny
år 1972 förändringar i villkoren för bevarandet kultunniljöerutan prop.av
1972:109, CU 34, 1972:719.

Hushållning med mark och vatten

Betänkandet SOU 1971:75 Hushållning med mark och innehöllvatten en
allmän genomgång landets skilda slag. Begreppet riks-naturresurserav av
intresse introducerades, till början lagfäst betydelse. Riksintressen förutanen
bl.a. kulturminnesvård sammanställdes på kartor. I betänkandet gjordes
också genomgång markanvändningslagstiftningen från hushållnings-en av
synpunkt.

En ändring prop. 1972:1 CU35,l 1972:775 byggnadslagen innebarav
ökade regleringsmöjligheter vad gäller markanvändning och lokalisering av

industri. All bebyggelse, inte bara tätbebyggelse skulle lämplighets-t.ex.
359
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"pågående markanvändningeller i lovbeslut. Begreppeti planprövas, avse-
för ersättning förintroducerades kvaliñkationsgränsförsvåras"värt re-som

begrepp samtidigt in imarkanvändningen. Dettastriktioner för togs natur-
byggnadsminneslagen.vårdslagen och

Även 1972:776. Reglernaändringar SFSbyggnadsstadgan skeddei om
inte bara tätbebyggelse.giltiga för all bebyggelse,planläggning i 9 § gjordes

utanför fastställdtillämpning överalltUtomplansbestämmelsema i 29 § gavs
allmän lämplighet och hän-med bestämmelserkompletteradesplan, och om

naturskönhettill m.m.syn
stärka skyddet för landsbygds-således möjlighetLagändrin attgarna gav

intebebyggelse. Kulturmiljö fanns medområden olämplig ännu ut-mot som
glesbebyggelse. hade riksplanear-restriktivitet Däremottalade motiv för mot

områden bety-riksintresse ochantal miljöerlett till störrebetet ettatt avav
sökte säkerställakulturminnesvården pekats ochför vägardelse attut man

områden.dessa

bygglovsbefrielseRivningsförbud, m.m.

1973:531 tillkomst infördes i bygg-bostadssaneringslagenssamband medI
förbjudamed möjlighet för kommunparagraf, 35nadslagen attenaen ny

förpåkallat från bostadsförsöxjningssynpunkt ellerår detrivning i tre om var
värdefull bebyggelse Ds Ckulturhistoriskt eller miljömässigtbevarande av

1973:1085. Förbudet kunde förlängas1973:196, CU35, SFS1973:1, prop.
till ersättning dåRivningsförbudet berättigade intetvå år synnerliga skäl.i vid

fem år. byggnadsstadgan gjordes följd-till högst Idet tidsbegränsat envar
1973:1086.ändring SFS

såför rivningsförbudetnågra år ändrades bestämmelsernaEfter ettatt
gångertvå år antal förut-förlängas i obegränsatmeddelat förbud kunde taget

1978:1, l978/79:63,byggnadslov for rivning inte sökts Ds Bosatt att prop.
CU3, SFS 1978:932.

så1976:1047 ytterligare lagar tilladesbyggnadsstadgan ändrades56 § att
dock inga på kul-byggnadslov inte fick stridai listan lagaröver mot,som

återigenparagraf ändrades SFS 1977:339turminnesområdet. Samma
framåt-mindre omfattning tillkom. Detbegreppet tätbebyggelsevarigenom av

luckrades så lokali-tätbebyggelseförbudettillämpadesyftande strängt attupp
landsbygdsområdenframför småhus till skulle kunna skealltsering utanav

Förändringen kunde ha betydelse förföregående planläggning eller dispens.
fria frånvärdefulla avsnitt kulturlandskapetbevaramöjligheterna stö-att av

nybebyggelse.rande
1978:3, l978/79:l11ändring i byggnadsstadgan Ds BoGenom prop.

åtgärder från1979/80:3, SFS 1979:902 undantogs vissa bygg-bil. 12, CU
fråga tvåbostadshus. bygglovsbefriadenadslovsprövning i och Detom en-

360



Bilaga 2

förenk-Vissa"friggeboden" tillkom.kvadratmetertiohögstuthuset om --
också.introduceradesförfarandetilingar

värdefulla miljöerbyggnadsstadgan§Tillägg i 38 om

bebyggelseområdestycke: "Inomförstaparagrafenstillägg tillGenom ettett
områdetstillsärskild hänsynmiljö skall dessutomvärdefull tasutgör ensom

byggnad ochställa krav störremöjlighetegenart" att om-enen nygavs
1979/80:149,miljötill sin prop.skulledentillbyggnadeller att anpassas
andra styckettidigare fanns iAnpassningskravet1980:337.SFSCU30, som

värde.byggnadtillanpassning störreavsåg endastparagrafi avensamma
vilkai förvägkommunenbestämmelsen bordedentillämpaFör angeatt nya

i kom-många fall skeimiljöer. Detta komvärdefullaområden attvarsom
den1973 för klargöraintroduceratsmunöversikter, instrument attett som

prövningsgmn-och vilkabebyggelseutvecklinginställningen tillkommunala
Kom-delar kommunen.gälla i olikaskullei övrigtoch villkorder avsom

år 1980.förekommuneri de flestamunöversikter antogs

naturresurslagbygglag,och3.3 Plan-

lagstiftning för plane-heltkundeutredningsarbetelångvarigtEfter ett en ny
för-med vissa1987. gällerl juli Lageni kraft denbyggande trädaochring

år 1974hadeBygglagutredningenår 1968 tillsattafortfarande. Denändringar
och byg-Markanvändning1974:21SOUprincipbetänkande,presenterat ett

utarbetadsärskild bilagadär iBevarandefrågor behandladesgande. aven
kulturmin-musei- ochutredningenarbetandesamtidigtMUS 65, den

frånprincipförslagutredningenskommenteradesnesvårdsområdet. bilaganI
År 1979särskild utredare1978 tillsattesbevarandesynpunkt. presen-somen

bygglag.och1979:65-66 Ny plan-SOUbetänkandetlagförslag iterade ett
medår tillsammans1985,riksdagen förstsedanförelades ettLagförslaget

vissa för kul-skeddeutskottsbehandlingenVidnaturresurslag.tillförslag en
1985/86:1, BoUlagförslaget prop.ändringar iturmiljövården väsentliga

1986/87:1.

Naturresurslagen

vidplaceradeshushållning medpågrundläggande kravenDe naturresurser
hushållning med1987: 12särskild lagPBL-refonnen i naturresurseromen

och"mark-stadgas1986/87:3. Här1985/86:3, BoUprop. attm.m.
område-grundfrån synpunktallmänvattenområden betydelsehar avsom

frånmöjligt skyddasså långtkulturvärden...skal1ellernaturvärden 361somnas
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åtgärder kan skada eller kulturmiljön." Områdennatur- riksin-ärsom som av
skall skyddas från sådana åtgärder. Statentresse bestämmelseriges genom

vissa lagar, bl.a. PBL möjlighet bevaka så sker.att att
Ca l 700 riksintressen för kulturminnesvården finns utpekade Riks-av

antikvarieämbetet. Därtill finns riksintresseområden utpekade direktär isom
naturresurslagen, med hänsyn till deras och kulturvärden i sinsom natur-
helhet riksintresse, 3är kap.-områden.av

Miljökonsekvensbeskrivning infördes i NRL beslutsinstrumentsom
prop. 1990/91:90 BoU17, BoUl8, SFS 1991:650.

Genom lagändring prop. 1994/95:3, bet. l994/95BoU6, 1994:1616 har
skyddsbegrepp tillkommit, nationalstadspark,ett nytt skyddaattsom avser

parklandskap och naturmiljö och det historiska landskapets och kultur-natur-
värden. Nationalstadsparker utpekas direkt i lagen. Hittills finns endast ett
område utpekat, området Uhiksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården. Ytterliga-

två områden har föreslagits i betänkandet SOU 1996:38 Nationalstads-re
parker.

Plan- bygglagoch

Iplan- och bygglagen 1987: 10 stärktes kommunens formella möjligheter att
skydda kulturmiljö hänsynsregler och direkta skyddsinstrument.genom
Kommunen kan således vid lovprövning rivningslovvägra och i detaljplanen
eller områdesbestämmelser utfärda rivningsförbud. Om detta vållar betydande
skada för berörd del fastigheten blir beslutet ersättningsgrundande. Kom-av

kan också i detaljplan eller områdesbestämmelser utfärda skyddsbe-munen
stämmelser för byggnader särskilt värdefulla.är I skyddsbestämmelser-som

får föreskrivas hur byggnad skall bevaras och underhållas. dettaI fallna en
blir beslutet ersättningsgrundande pågående markanvändning för berördom
del fastigheten försvåras.avsevärtav

Bestämmelser infördes också hur bygglovsplikten skulle kunna varie-om
bl.a. för möjliggöra tillsynen i kulturhistorisktatt värdefulla områdenattras,

ökades.
De grundläggande varsamhetsbestämmelsema finns i 3 kap. 10, 12 och

l 3 §§:

Ändringar"10 § byggnad skall utföras så byggnadensav en varsamt att
särdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden till ändrad SFStas vara genom
1994:852.

12 § Byggnader särskilt värdefullaär från historisk, kulturhisto-som
risk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i bebyggel-ettsom
seområde denna karaktär får inte förvanskas.av
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Underhållet skallvårdat skick.hållas iskallByggnaders13 § yttre an-
miljömässigkulturhistorisk,från historisk,värdetill byggnadenspassas

karaktär.till omgivningenssynpunktkonstnärligoch samt
bevaras."underhållas så derasi 12 § skall särartByggnader attsom avses

års38 § i 1959också utvidgningomredigeringReglerna är avmenen
månsåledes och i vissunderhållReglernabyggnadsstadga. är nya,om

sådanendastbyggnadsstadgans tidgällde under än-ändring; dereglerna om
såledesframgår regler-ll §till nybyggnad. Avhänföraskundedring attsom

åtgärdernastillmed hänsynkan krävasutsträckningskall gälla i den somna
bygganmälan ändringinte kräverändringaromfattning föroch ävenart som

återfinns i PBL 3 kap. 1Huvudinnehållet gamla 38 §i den1994:852.SFS
betydelsefulla förtydliganden:i detta fall medäven

lämpligtoch utformasByggnader skall placeras sätt är§"l ett som
och kulturvär-och tilllandskapsbildentill stads- ellermed hänsyn natur-

lämpligform och färg,haByggnader skall ärplatsen.dena yttre somen
helhetsverkan."sådana godochbyggnadernaför engersom

föranledda lagändringardäravbyggutredningen ochPlan- och

två propositionervilka lett tilldelbetänkandenUtredningen har lämnat tre av
SOU 1993:94 Anpassad kon-Betänkandetlagändringar.omfattandemed

byggandet iändringar i kontrollsystemetföreslog övertroll byggandetav
begränsningar i lovpliktensinnebaregenkontroll. Dettaökadriktning mot en

till lagbyggnader överfördeskraventekniskaomfattning och deatt en ny
vissaBygglov ipå byggnadsverktekniska egenskapskrav ersattesm.m.om

för kommunenrespitbygganmälan, med veckorsfall med atttre reageraen
framförtsKritik harkontroll skall krävas.föreskriva vilkenoch mot attsom

färdigpro-eftersom byggekan hävdasinte i praktiken ärvarsamhetskrav ett
får det bygg-kännedomkommunenoch upphandlatjekterat när om genom

1993/94:178,genomfördes prop.ändringarnaföreslagnaanmälan. De
SFS 1994:852.BoU18,

fysisk pla-1994:36 Miljö ochdelbetänkande SOUUtredningens andra
för bevarande-lagändringar med betydelseför vissatill grundnering har legat

Översiktsplanen givitsharSFS 1995:1197.1994/95:230,frågorna prop. en
konsekvens-aktualitetskrav, och kravökatbl.a.ställningstärkt ettgenom

fråga kulturmiljön. Begreppetbl.a. iunderlagbeskrivning och bättre om
för förtydligai detaljplanerhar introduceratsvarsamhetsbestämmelser attatt

ersättningskravmiljöer bevarasbyggnader ochhurplaner kan utan attstyra
ocksåSkyddsbestämmelser kankommunen.skall kunna mot numeraresas

Över huvudplatsmark.tomtmark och allmänvärdefullför särskiltutfärdas
intresse.kulturhistoriskt värde ökatgrönområdenochparkerägnastaget av
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Utredningen lämnade också i betänkandet förslag förändringarom av er-
sättningssystemet vid skyddsbestämmelser och rivningsförbud. Förslagen
har förverkligats,inte enligt tilläggsdirektiv Dir. 1995:90 till utred-men
ningen skall de föreslagna förenklingar-na bl.a.närmare övervägas, genom en
fördjupad analys de ekonomiska konsekvenserna.av

Över-I plan- och byggutredningens tredje betänkande SOU 1994:134
prövning beslut i plan- och byggärenden föreslås inrättande miljödom-av av
stolar för överprövning i första hand sådana överprövningsärendenav som

mark och miljö ochrör regeringen.prövasnu av
Vissa överväganden också vad gäller den statliga kontrollengörs över

kommunernas arbete med PBL. Av särskild betydelse för kulturmiljövården
förslag i naturresurslagen införaär krav byggnader och andraett att att an-

läggningar med särskilt kulturvärden så långt det möjligt skall skyd-ärstora
motåtgärderdas innebär deras karaktärsdrag förvanskas. Byggnadattsom av

riksintresse för kulturmiljövården skall inte få förvanskas. Detta betänkande
har inte lett till proposition.ännu

4 Sammanställning begreppav

I tabellbilaga redovisas gällande och föreslagna skyddsinstrument och hän-
synsregler för kulturhistoriska värden i svensk lagstiftning. Giltighet och an-
svarig myndighet vissmed förenkling.anges,

Nedan förtecknas och förklaras äldre och vanliga begrepp inomnyare
kulturrninnesskyddet och områden.angränsande Begreppens ochursprung
första förekomst i författningstext såvitt varit möjligt omfattandeutananges
undersökningar. Tidigare belägg någrai fall enligt Svenska akademiensanges

Årtalordbok SAOB. utgivningsår.anger

Byggnadsminne. 1960:690Lag byggnadsminnen, i tidigare lag taladesom
enbart "kulturhistoriskt märklig byggnad". Sedan år 1989 finns ocksåom
statliga byggnadsminnen enligt förordning 1988:1229 statliga bygg-om
nadsminnen m.m.

Byggnadsminnesmärke. Kungörelse 1920:744 det offentliga byggnads-om
väsendet. Ordet bildades i analogi med "natunninnesmärke".

Førnfynd. Begreppet fomminne enligt lagen 1942:350 fornminnenom om-
fattar fast fornlämning och fomfynd.

Fornlämning. Begreppet fomminne enligt lagen 1942:350 fomminnenom
omfattar fast fornlämning och fomfynd. Enligt SAOB 1925 belagt år
1790.
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1942:350 fornminnen. Benämningen fomminneFornminne. Lagen om
forntidasammandrag begreppet minnesmärke, jfr Kungl.torde ett avvara

nådiga förordning forntida minnesmärkens fredande och beva-Maj :ts om
år har vidare syfming dagens fomminnesbe-rande 1867, där begreppet än

år1925 finns det emellertid belagt 1803.Enligt SAOBgrepp.

Äldre benämning, främst 1800-tal, på fornminnen,under främstFornsaker.
föremål SAOB 1925.inte uteslutande lösamen

Industriminne. Bildat i analogi med fomminne och byggnadsminne, och fick
årspridning kring 1970. Begreppet dock inte bara byggnaderstörre avser

föremål sammansättningen industriminnesvårdoch främst i ävenutan ar-
och imateriella minnen. Saknar juridisk innebörd.kiv

kulturhistoriskt märklig byggnad på topografiskaKarttecken för kartanK.
Gröna kartan och äldre ekonomiska kartblad.

Sammandrag kulturminnesmärkt. Populärbenämning för värde-K-märkt. av
full eller vanligast skyddad byggnad. Se kulturreservat.även

fråga1938: folk iKulturarv. SAOB "Vad 0.d. andlig kultur övertagitett om
från år 1887.tidigare generationer." Första belägg Begreppet aktualiserat
under 1990-talet bredare begrepp kulturmiljö, omfattandeänett mate-som

såväl således sådantriellt andligt kulturarv, finns dokumen-ävensom som
i arkiv ochterat museer.

Kulturmiljö. introducerat målformuleringarBegrepp igenom prop.
1987/881104 Kulturrniljövård och därmed i portalparagrafen ikulturrnin-
neslagen 1988:950. Begreppet omfattar kulturmiljön i vidare mening än
den skyddas särskilda lagbud, och den miljö för vilkensom genom avser

någondet i mening finns kulturhistorisk aspekt iaktta och hänsynatt taen
årtill. SAOB 1938 belägger begreppet 1916 med den annorlunda betydel-

Kulturmiljövård åtgärder"kulturell miljö". för skydd vårdochsen avser
kulturmiljön i vid mening.av

Kulturminnesvård. SamlingsbenämningKulturminne, för skilda slag kul-av
byggnadsminnen, fasta fornlämningarturminnen och andra kultur-som

minnen. Ordet har ingen självständig legal definition, dock finns kultur-
Oklart kulturföremålminneslagen. fomfynd, kyrkliga inventa-är om som

rier och andra kulturföremål ingår i begreppet kultur-minne i den allmänna
föreställningsvärlden. Immateriella kultunninnen finns dock knappast, här

frånbehövs vidare SAOB 1938: Särskilt äldre tid bevarad saktenn.en
byggnad, skulptur, bruksföremål kulturhistoriskt värde. Först belagtav
år 1888. Kulturminnesvård åtgärder för vårdskydd och kultur-avser av
minnena, vanligen med tillämpning speciallagstiftning och statliga ellerav
kommunala bidrag.

Kulturreservat. SAOB 1938: "Byggnadskomplex bebyggt område som en-
ligt offentligt enskilt beslut skall bevaras i väsentligen oförändrat skick

365



SOU 1996: 128

kulturhistorisktkulturminnesmärke." Begreppettjänaför reservatatt ss.
stadsplanerfrån l920-talet. har i ochBegreppethar använtsanväntsetc.

anvisningareller Planverkets för upprättandekunde betecknas Pk, Rk I
år Q-beteckning för kulturreservatdetaljplaneförslag 1976 introducerasav

råd tillsärskild miljöhänsyn. I Boverkets allmänna PBL användsoch förq
markanvändningsbeteckning i detaljplan stort Q,Kulturreservat ensom

någotmarkanvändningen inte behöver tillanvändasavsedd när styrasatt
ändamåländamål, sådant inte skadar kulturmiljön.endast Isärskilt som

introduceras begreppet parallell till1994/95:10 Miljöbalk som enprop.
skyddsändamålet kulturmiljö.områden I övrigtför där ärnaturreservat

frånskillnaderinga naturreservat.

1970-talet utvidga begreppet kulturrnin-Kulturvård. försök i börjanEtt attav
miljövård,allmän bedriven centralmyn-nesvård till bli delatt en aven av

i samverkan. Begreppet används intelänen och kommunernadighetema,
längre.

introducerar begreppetKulturvårdsområde. 1994/95:10 MiljöbalkProp. som
områden skyddsändarnåletnaturvårdsområde för därparallell till ären

från naturvårdsområde.skillnaderkulturmiljö. övrigt ingaI

ekonomiska kartan Gula kartan.Mb. för byggnadsminneKarttecken

1909:56. till be-1909 års lag nationalparker UrsprungetNationalpark om
år 1872.i USA, fridlyst Ordet be-Yellowstone National Parkgreppet var

från år 1895.svenskalagt

Ändring 1994:1616 naturresurslagen. Begreppet in-Nationalstadspark av
Ulriksdal-Haga1994/95:3 Nationalstadsparkentroducerat genom prop.

-Brunnsviken-Djurgården.

1952:688.NaturskyddslagNaturminne.

1909:56.års lag naturminnesmärken Ordet1909Naturminnesmärke. om
år SAOB 1946.1903belagt

lagligNaturvårdslag 1964:822. bety-BegreppetNaturreservat. använt utan
från l920-talet.delse

Ändring naturvårdslagen. land-Naturvårdsområde. 1974:1025 Ersatteav
skyddsmöjlighetema, tillskapsbildsskydd och innebar utökning attav

så ingrepp i markanvändningensignärma stora attnaturreservat, utan er-
uppstå.sättningsrätt skulle kunna

fornlämning ekonomiska och topograüska kartblad.Karttecken för fastR.
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Riksintresse. Naturresurslagen 1987:12. Område med hänsyn till visstsom
allmänt intresse kulturminnesvård skall skyddas för ingrepp kanLex. som
påtagligt skada intresset. Begreppet introducerades år 1971 i betänkandet
SOU 1971:75 Hushållning med mark och vatten.
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Tabeller

Skydd för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer

Byggnadsminnen och statliga byggnadsminnen 1936-1996

Byggnadsminnen och statliga byggnadsminnen; handläggning och
1994-1996utveckling

Byggnadsminnen och statliga byggnadsminnen; huvudgrupper enligt
RAA-register

Byggnadsminnen; enkätsvar handläggningom

SkyddsområdeByggnadsminnen; enkätsvar och skydd medävenom
ochNVL PBL

Byggnadsminnen; diverse uppgifter

tillByggnadsminnen; attityder skydd, bidrag och kommunalt skydd
vid bidrag

Prästgårdar

10 Kyrkstäder

Överklaganden11 enligt KML hos kammarrätter och Regeringsrätten.
Byggnadsminnesärenden 1989-1996

Överklaganden Ärendenenligt hos regeringen.12 KML 1989-30 juni
1996 efter lagrum
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Litteratur

sådanaLitteraturlistan skrifter haftomfattar väsentlig betydelse försom
utredningsarbetet. Offentliga utredningar SOU,och promemorior Ds och
riksdagstryck har normalt inte förtecknats.

Byggnader miljöeroch

Byggnadsminnen 1961-1978. Förteckning byggnadsminnen enligt lagenöver
1960 1981den 9 december nr 690. Stockholm

1978-1988.Byggnadsminnen Förteckning byggnadminnen juli1över nya
19881978-31 december enligt lagen den 9 december 1960, 690.nr

Riksantikvarieämbetet 1989
Råd angåendeByggnadsminneslagen. och anvisningar tillämpningen...

Stockholm 1980
Byggnadsminnesförklaring. rådAllmänna till 3 kap. lagen kulturminnenom

Underrättelser från riksantikvarieämbetet och historiskastatensm.m.
1991 :3museer

Byggnadsminnesmärken. Företeckning byggnadsminnesmärkenöver som
stårtillhör eller under statsmyndighets eller statsinstitutionsstaten

omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet 1976
Förteckning byggnadsminnesmärken enligt Kungl. Maj:ts beslut den 25över

jan. 1935. Kungl. Byggnadsstyrelsens meddelanden 4n:r

Prästgårdar

Prästgårdar UpplandEhn, Ola, i Uppland, 1980
kyrkor årsFädernas och framtidens. Betänkande 1993av-

utredningarkyrkobyggnadsutredning. Svenska kyrkans 1996:1 Uppsala
1996.

Rapp0rtRAÄPrästgårdar i Sverige, Inventeringar 1973-1986, 1989:2
Prästgårdstatistik har dessutom hämtats följande:ur

SOU 1929:39 40, Betänkande rörande grunder för lagstiftning förnya
prästerskapets avlöning förvaltningen därtilloch den anslagnaav
egendomen

SOU 1931:24, Betänkande förslag huvudgrundermed till för en
decentraliserad förvaltning prästlönejordenav m.m.

1948:44,SOU Betänkande med förslag till grunder för avlöningennya av
präster m.m.

SOU 1967:46, 1958 års utredning Kyrka Stat: X Kyrklig egendom,
skattefrågor, prästerskapets privilegier

SOU 1968:12, Förvaltningen kyrklig jordav m.m.
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Kyrkstäder

KyrkligaBergling, Kyrkstaden i Norrland, merkantila ochRagnar, övre
Umeåjudiciella funktioner under 1600- och 1700-talen. 1964

iEriksson, Karin. Vad kyrkstad Hall, Thomas, Dunér, Katarina, red.är en
Svenska Stockholm 1995Hus,

VästerbottenKyrkstadsliv Samlingsnummer med flera kyrkstadsartiklar1.88.

Ortnamn

ortnamnsvården.frågor inom Handlingar från DOVA:sAktuella och
Universitets symposium 8-10 1988. GöteborgGöteborgs den 1989.mars

ortnamnslag frånBehövs Handlingar endagssymposium i Uppsala denetten
20 april 1994. Skrifter Uppsala Serieutgivna ortnamnsarkivet i B.av
Meddelanden 199510. Uppsala

i trañkantinfonnationHandbok Vägverket 1989:1m.m.
Lantmäteriet och kulturarvet. Lantmäteriets inriktning L194. Rapport B9
LMVs roll ortnamnsmyndighet. LM V-rapport 1991-06-26som
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