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Be ho v  a v  k u l tu r m i l jö u t r e dn i ng  i  a r be te t  m e d  
de ta l jp l a n  

 
Ba k gr und  

Plan- och bygglagen (PBL) säger att hänsyn ska tas till allmänna intressen vid 

planläggning. Samhällsbyggnad Gävle bevakar det då detaljplaner utarbetas. 

 

Till de allmänna intressena hör kulturmiljö. Kulturvärden ska beaktas och 

detaljplanen ska ange bebyggelse som ska bevaras och hur värdefull bebyg-

gelse skall skötas om. Det gäller också mark- och vattenområden. (PBL2:2, 

2:3, 2:6 och 4:33) Särskilt värdefull byggnad och bebyggelse ska skyddas enl. 

PBL 2:6. 

 

Värdefulla kulturmiljöområden är utpekade i översiktsplan eller kulturmiljö-

program. Vissa områden kan vara av riksintresse för kulturmiljön. Enskilda 

fastigheter finns oftast bedömda i inventeringar men kan också vara utpe-

kade i översiktsplan eller i kulturmiljöprogram. Ibland uppmärksammas en 

fastighets kulturvärden i samband med en förfrågan om att upprätta en ny 

detaljplan eller i samband med bygglovsprövning. 

 
Be ho v a v  k uns k a p  

I en detaljplan ska det framgå vilka förutsättningar som finns för bebyggelsen, 

om den är kulturhistoriskt värdefull, vilka förändringar som är önskade samt 

de konsekvenser som det ger. Om en detaljplan ska arbetas fram kan kunskap 

om vilka kulturvärden som finns på platsen behövas. En särskild utredning är 

då nödvändig och beställs av byggherren. 

 

Utredningen ska utföras av fackman som har kompetens inom kulturmiljöom-

rådet. Omfattningen är beroende av vilken bebyggelse som är berörd och 

önskemålet med ny detaljplan. På nätet kan konsulter inom byggnadsvård 
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och kulturmiljö sökas. Det är viktigt att konsulten har erfarenhet av liknande 

uppdrag. Samhällsbyggnad Gävle bedömer att konsulten är lämplig. 

 
Utr e dn i n ge ns  i n ne hå l l  

Utredningens tyngdpunkt ska vara att beskriva de värden som finns inom 

berört område. Utredningen ska vara digital, skriftlig, innehålla foton och vid 

behov byggnadsritningar, kartor. Samhällsbyggnad Gävle bedömer att utred-

ningen är komplett. 

 
Punkter som kan bli aktuella att belysa i en utredning är: 
 

 Presentation av objekt 
 

 Kort historik. Ibland finns behov av arkivsökning. 
 

 Misstanke om fornlämning 
 

 Övergripande karaktärisering av land-
skap/stadsbild/tomt/bebyggelsestruktur 
 

 Utpekande av värdebärare i land-
skap/stadsbild/tomt/bebyggelsestruktur 
 

 Övergripande karaktärisering och värde av byggnader/anläggning 
 

 Utpekande av värdebärare på exteriör och ev. interiör 
 

 Vad är viktigt att ta hänsyn till vid förändring utifrån ovanstående 
 

 Lagrum som bebyggelsens värden kan hänföras till 
 

 Förslag till vilken bebyggelse som kan resp. inte kan rivas och vilken 
som kan förändras exteriört resp. inte förändras. Skilj här på rivnings-
förbud-,skydds- och varsamhetsbestämmelser. 
 
 

Utr e dn i n ge n  s k a  i n te  i nne hå l l a  
Utredningen av kulturvärden är ett av flera underlag i en prövningsprocess av 
ett ärende hos Samhällsbyggnad Gävle. Vanligen finns fler sakområden in-
blandade i prövningsprocessen samt den enskildes önskemål. Det är Sam-
hällsbyggnad Gävle som hanterar avvägning mot andra sakintressen, avväg-
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ning och hantering av annan berörd lagstiftning eller hantering av liten avvi-
kelse. Det ska inte ingå i underlaget. 
 
Samhällsbyggnad Gävle bedömer utredningens innehåll och lagriktighet. 
 
 
 
 
 


