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Svenska byggnadsvårdsföreningen (SBF) har beretts tillfälle till yttrande över rubricerade 
rapport och ber att få anföra följande. 
 
Sammanfattning 
SBF ska verka för att byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider skyddas, vårdas och 
bevaras. För att uppnå detta syfte krävs bland annat lagregler som understödjer ingripande 
från berörda myndigheter för att åstadkomma rättelse i de fall som fastighetsägare inte har 
uppfyllt sitt ansvar beträffande byggnadsverk och tomtmark. Den nu framlagda rapporten 
innehåller en god beskrivning av problemen med tillsyn och visar på behov av förtydliganden 
om vilket utrymme som kommunens byggnadsnämnd bör ha för tillsynsarbetet både när det 
gäller verkställighet av ingripanden och de ekonomiska förutsättningarna för arbetet.  
 
De förslag till lagändringar som aktualiseras beträffande administrativa åtgärder i 
författningsförslaget är väl avvägda och torde innebära förbättring av möjligheterna att 
upprätthålla den byggda miljön inklusive tomtmark. Författningsförslagen beträffande 
verkställighet tillstyrks av SBF.  
 
När det gäller det föreslagna förtydligandet i plan-och bygglagen, 8 kap. 14 §, om hänvisning 
till 8 kap. 1 § anser SBF det som nödvändigt att motsvarande förtydligande även införs 
beträffande 8 kap. 9 – 17 §§. I annat fall riskerar man att det allmänna intresset om vård och 
underhåll av den byggda miljön urholkas. Boverket har i sin konsekvensutredning tagit upp 
ytterligare ett antal angelägna förslag för den administrativa hantering och hänvisat till 
ytterligare utredning. Detta borde ha kunnat inrymmas i det nu aktuella uppdraget. 
 
Den fortsatta framställningen om fortsatt utredning av PBL-frågor i ämnet innehåller 
resonemang som från byggnadsvårdens ståndpunkt är tveksamma och som SBF önskar 
kommentera i det följande. Det gäller bland annat begreppet vård av byggnad som är en 
grundläggande förutsättning för att i senare skeden kunna hävda krav på underhåll.  I 
rapporten anförs det att lagrum som gäller bruksskedet ska kunna hänföras till krav i tidiga 
skeden och framför att kraven på tomt inte skulle ha någon sådan koppling. I denna 
diskussion lyfter man begreppet ”vårdat skick” som ingår i 8 kap. 14 och 15 § 1 stycket och 
hävdar att detta kan ge otydlig rättstillämpning. Att avskaffa begreppet ”vårdat skick” öppnar 
dock för en mycket smalare tolkning av samhällets krav på att den byggda miljön är allas 
ansvar vilket går igen i hela plan-och bygglagen. I själva verket är detta en beskrivning om 
samhällets grundkrav på den byggda miljön där hela lagrummet ska läsas i ett sammanhang.  
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Det nämns också att exempelvis rivningsförbud borde kunna frångås i fråga om mycket 
förfallna byggnader. Detta är inte lämpligt med hänsyn till att rivningsförbud endast kommer 
ifråga för kulturhistoriskt mycket värdefulla byggnader och har föregåtts av förhandlingar om 
ersättning. Det är också viktigt att möjligheter till rättelse finns innan samhället ingriper. En 
mycket stor del av byggnader på landsbygden som inte har känd användning idag, som kan 
bedömas som så kallade överloppsbyggnader skulle riskera att gå förlorade om de drastiska 
resonemangen genomfördes. Det är svårt att idag hävda de kulturhistoriska värdena i samband 
med rivningsanmälan gentemot sökande och kommunens egna tjänstemän och det nuvarande 
systemet ger i alla fall vissa möjligheter till ingripande. Det skulle öppna för långtgående 
gränsdragningsproblem som skulle ytterligare försvaga möjligheterna att långsiktigt värna 
kulturarvet. 
 
I rapporten finns även ett resonemang om lös egendom och växtlighet som inte skulle 
behandlas i plan- och bygglagen utan hänskjutas till annan lag, exempelvis jordabalken. 
Skälet skulle vara att det är svårt att behandla denna typ av ärenden i bedömning och 
ingripanden, och att växtlighet enbart är grannerättsliga angelägenheter. Detta resonemang är 
en brytning med synsättet som hittills har präglat plan- och bygglagen att bebyggelsemiljön 
ska ses som en helhet med såväl byggnader som tomtmark som tillhörande allmänna platser, 
samt att god bebyggelsemiljö är allas angelägenhet. SFB anser att frågorna om växtlighet 
måste behandlas i samma lagstiftning som byggnader och bebyggelser, dvs. i plan- och 
bygglagen. Jordabalken har dessutom sina speciella problem med tillämpningen.  
 
 
För Svenska byggnadsvårdsföreningen dag som ovan 
 
 
 

 
 
 

Vicki Wenander      Tomas Nyström 
Ordförande       Styrelseledamot  
 
Svenska Byggnadsvårdsföreningen grundades 1975 och är en oberoende icke vinstdrivande, ideell förening med 
ca 6000 medlemmar. Föreningen är en miljöorganisation vars huvudsakliga ändamål är att sprida och förmedla 
kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, att slå vakt om vårt byggda och gröna kulturarv och utnyttja detta 
som en resurs i stadsutvecklingen samt att främja en god stadsmiljö och god kvalitet i övrigt i nutida 
stadsplanering.  
 
 
 


